
ESTADO DA PARAÍBA
PREPBZTDRA KONICIPAI. DE SAHTA RITA

COMISSÃO PERMANEHTB DE LICITAÇÃO
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CONTRAIO H«! 23S/2020
PRS6Â0 ELETRÔNICO N* 009/2020

TERMO DE CONTRAIO QOB ENTRE 61 CELEBRAM A
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEIIVRA
MDHXCIPAL OS SANTA RITA E VIPN IT CCKÈRCIO E
SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA BIRELI,
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DI8CRIMXHADO
NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

O Mlinioiplo de Santa Rita, por intermédio da SEOIETARXA MUNICIPAL DE ASSISTÍHCXA SOCIAL, através
do PUHDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, onte da Direito Público Znbamo, sediado à Rua
Frederico Ozanan, n® 44, Centro, CEP: 58.300-220, Santa Rita, Betado da Paraiba, inscrito no
Cadastro Geral do Contribuinte do Kiniotério da Fazenda sob o n® 08.699.269/0001-10, neste ato
representado pela llustriselaa Seeratéria Municipal de Assistência Social, a Sca. CONCEIÇÃO
AKÁLIA DA SILVA PEREIRA, inscrita no CPF/MF sob o n® CPF: 022.560.034-00, doravante Si^lasmante
C<»(TRAZANTE, e do outro T'"-*" VIPH IT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIHBU,
CHPJ n® 33.419.290/0001-61, situado na Rua FREDERICO BUNH, H° 309 - SALA 05 - CENTRO - BIGUACU/SR
_ CEP 80.160-112, doravante eiJ^lesmonte CONTRATADO, decidiram as partos contratantes assinar o
presente contrato, o ̂ al se re^aré pelas cláusulas e condiçéea seguintes:

OÁUSUIA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRAIO:
1,1 Este contrato decorre da licitaçêo modalidade Pregão EletrSnico n" 009/2020, processada

nos termos da Lei Federal n® 10.520, da n da Julho do 2002 a subeidiariaaente a lei
Federal n° 8.666, ds 21 da Junho da 1993; Lei Coi^laaontar n° 123, de 14 da Dezembro M
2006; Decreto Federal n® 3.555, da 08 de Agosto de 2000; Decreto Federal n® 7.892, da 23
do -tanairo da 2013; Lei Complementar 147/2014; Decreto Federal n 8.338 do 06 da ou^ro
de 2015; Decreto n® 9.488 ds 31 da agosto de 2018; Decreto Federal n 10.024 de 20 de
setambro de 2019, e legislaDêo portinonto, consideradas as altaraçêes posteriores das
referidas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CSJSTO DO CONTRATO! r...-,n-rríi
2.1 O presente contrato tem por objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSDKOS DE INFORMÁTICA,
VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB.

2.1.0 forneclBento deverá obedecer rigorosamente às condições exprsssas neste instrumento,
proposta apresentada. Pregão Eletrônico n® 009/2020 e instruções do Contratante, documentos
essas que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, indspendanta de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS! . ̂ «n #<PDSa mtt
3.1 O valor total desta contrato, a base do preço presto, ê da R9 3.675,00 (TRES mi
BEIECSHTOS E SETENTA B CINCO REAIS).

ITEM

26

ESPECIFICAÇÃO

Switeh 24 Portes: Éwitch 24 portes IU-45
10/1001Çq>B. padrOes, lEEE 602.3 lOBASE-T
Bthomet, lEEE 602u lOOBoaa-TX
rsstethomOt.AHSI/lEEE 602.3 HoayautO-
togociaçAo, Protocolo: CSHA/CD Taxa do
Itransfeténcla de dados: Ethemst lONbps (half-
dupiez) 20H&PS (full-duplox) nat Behornat
100>ttpa <half-duplo» 200 Hbpo (full-duplor)
MBpatlvel caa: Caboa UTF Cat So EIA/TXA-ã€6A/t
Método da aesBBo: CSA/O) Hadla interfBoo
Izehango: Auto HDI-IX/MDI-X ea cada porta
Twlatad-pairRz, Savaroe Polarityauto-eerroçao os
— porta Betodo da tranmsafto stora-aod-
Forvard Topologia: Batcola RAH BufCor:2HI
riltarlngAddrsasTable: SK por saitch MAC Addraai
teaming: Atualicapão Butcâsitioe paekotfiltorin;
Aata por porta:10BASE-T; 14.860 ^o por porta
(half-duploz) lOOSASS-TX: 146,600 ppa por porta
(half-diqiloa) packotfocoarding Itatoa lOBASB-t:
14,680 pps por porta Chalf-duploxJ lOOBASE-TX:
148,600 pps por porta (half-duplex) LEDs
LndicadorOB por porta : Link/Activity. volooidada
lO/lQOHfapa per ovitch : Energia Fonto da anargia
intoma. Universal 100 240 VAC, 60/60 Bs oonaumo
10 xatts (BBx) ou siadlar. Cam kit para aentagsa
■ra raok da 15 polegadaa, Inoluin^ parafuses
>orcaB o arruolao.

UHID. QOAHT.

UNtD. 10

MARCA

MARCA:
TP-UNK

HOOBLO:

Tt-
Sn024D

PREÇO ONltARIO

M 367,50

IDIAL

PREÇO TOTAL

R8 3.675,00

RS 3.675.00

CLÁUSULA QUARTA - DO BEAJU3TAKENTO:
4.1 Os pesços contratados são fixos pelo pesiodo de um ano, exceto paira os casos previatoa
no Act. 65, §5 S° e 6®, da Lei B.666/93.



Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financairo do contrato, podará ser restabelecida a
fÇ r ! P '^eiap&o que as partes paetuaraa inici&lnente, nos temos do Art. fiS, Inciso IZ, Alínea d, da
'ír. LAi- ôia .666/93, Bâdiante coaprovação doeumontal a requazioanto egresso do Contratado.>r > r j

QUINTA - DA DOZACÃO:
As despesas corzerio por conta da sequinte dotapâo, constante do oreananto vlqente:

^oyEUBMKHTOS DE DESPESAS / APLICAÇÃO /FONTE
02.111 FUNDO MUNICIPAL 02 ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS

06.122.260S.2072 HanutencSo das Atividades do Fundo Municipal de AsaietÔneia Social
4490.52.00.001 Equipantantos e naterial poznanente

06.244.1703.2074 Manutenção e it^leBsncação do Prograas Bolsa Faallia - IBF Cad. Único
449052 - 001 Equipamentos e material permanente
449052 - 311 Equipamentos e material permanente

08.244.1703.2075 Manutenção do Fzograjsa de Atenção Integral a Fanilla - PAXF
449052 - 001 Equipamentos e material pemanenta
449052 - 311 Equipamontos e material pezmanente

08.244.1707.2076 Manutenção a Isplementação das Ações do Acolhimento - Casa da Passagem
449052 - 001 Bquipaaantes e material permanente
449052 - 311 Equipamentos e material permanente

08.244.1707.2077 Manutenção e laplamentação das Ações do Acolhimento Institueional-
Roaidãncia Znolusiva

449052 - 001 Equipamentos e material permanente
449052 - 311 Equipamentos a material permanente

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
6.1 D pagamento será mediante EMPENHO, da acordo cem as quantidades efetivamente entregues,
apóa a data do recebimanto definitivo do objeto, pela Comissão da Recebimento, mediante
apresentação de Nota Fiscal, conferida o atestada. O pagamento deverá ser efetuado no praso

da 30 (trinta) dias apôs a apresentação da Mota Fiscal.
6.2 Os preços serão flres o irroajustáveis nos termos da legislação em vigor, durante a
vigência deste contrato, salvo os casos previstos no Art. 65, parágrafos 5® e 6' da Lei
8.666/93, do forma a ser mantido o Equilibrio Econõmico-Financeiro do contrato.
6.3 Fara efetivação dos pagamentos respectivos, dovorãe ser apresentados juntamente com es
Faturas e Notas Fiscais, as Certidões Negativas do débito CND do INSS, CHF do FST3 e com a
Fasenda Municipal do domicilio do proponente, devidamente atualizada;
6.4 O não cui^riasnto do subitam anterior, taplieará na sustação do pagamento que só será
procoBsado após a apresentação das referidas certidões, não podando sar considerado atraso
do pagamento.

CLÁUSULA SétZMA - DOS FRAZOS B LOCAL DE ENTREGA:
a. o objete desta licitação deverá ser entregue na totalidade, mediante a axpodrção de

solicitação de fornecimento pelo Setor Coa^tenta, a qual deverá ser etendida no prazo
oa 05 (cinco) dias a contar da data do recebimento da respectiva solicitação.

b. AS entregas do abjeto desta licitação deverão ser realizados na Secretaria Municipal de
Asaistêncie Social e Secretaria Municipal da Saúde do Municipio da Santa Rita, PS,
localizadas na Rua Frederico ozanan, n® 44, Centro o Avenida Flávie Ribeiro Coutlnho
S/M, Centro, Santa Rita/PB, respectivamente, no município do Santa Rita, PB, de acordo
com a solicitação da fornecimento,

e. Todas as despesas da transporto, tributos, froto, carregamento, desearregamento, encargos
trabalhistas o prevldenciázios a outros custos decerzentos direta o indiretamente do
fomoclmonto do objeto doata licitação, cerrezãe por conta exclusiva da contratada,

d. O praso de vigência do presente contrato será determinada: atá o final do exercício
financeiro da 2020, eonsidarado da data de sua assixtatuza.

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATANTE E DA LICITAHTS VENCEDORA:
S.l Caberá aos órgãos demandantes desta licitação:

a. Permitir durante a vigência do Contrato, o acesso doa reprosentantas/prepostos e
eapcegados da CONTRATADA ao local de entrega dos produtos nas dapendêneiaa doa órgãos
demandantes desta licitação, desde que devidamente identificados o acoq)anhados por
representante do CONTRATANTE;
Prooovoc o acoBpanhamanto e a fiscalização quando da entrega doe produtos, sob os
aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas
detectadas e comunicando à CONTRATADA a ocorrência de qualquer fato que exija medidas
corretivas por parto desta;

0. Comunicar á lieitante vencedora, qualquer irregularidade no fomaolmanto dos
produtos e interroaper imediatamente o fornecimento, se for o caso;

d. lí^dir que terceiros forneçam os produtos objeto desta Pregão;
e. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solleitadee pela

CONTRATADA;

F. Fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo 67 do Lei 8.666/93;
g. sfmtuar o pagamento à CONTRATADA em ató 30 (trinta) dias após o atesto da Nota

Fiscal/ Fatura do Material e/ou serviços;
h. Atestar a execução de objeto deste Contrate, per meie do Setor rmnpetante;
1. Fornecer atestado da capacidade tócnica quando solicitado, dasdo que atendidos os

obrigações contratuais.

0.2 Cabaré á lieitante vencedora:

a. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas
decorrentes da entrega de produto a/ou serviços, tais como: a) salários;
b) seguros da acidente; e) taxas, impostos e contribuições; d)
indenizações; e) vales-refeição; f) valos-transporte; e g) outras ̂ le por
vantura venham a aer criadas e exigidas pelo Governo;



%

b. Mantez, ainda, os aous emptagados Identificados por crachá,
trabalho, davando substituir iBSdiataBsnta qualquer um dalas
considerado inconveniente á boa ordem e àa normas disciplinares
demandantes desta licitacfto;

e. Respeitar as normas o procedimentos do controle e
dependãneias doa ârgSos demandantos desta licltaçáe;

d. Raspondor peles danos causadoa diretamenta a v ou a
docorrantes de sua culpa ou dolo, durante a ontrega do prO'
excluindo ou reduzindo essa responaabllidade a £iacBliraci<
aco^anhamento pelos órgios demandantes desta lieltap&o;

a. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamenta a bans da
propriedade dos órgãos demandantos desta licitação, quando essas tsnham
sido ocasionados por seus o^^rogades durante a entrega do produto;

í. Entregar os produtos da 10 (dez) dias, contados a partir da data
do assinatura do contrato/eq^onho. O deseui^rimento ao prazo citado
sujeitarã a e^resa contratada á penalidade da multa.

g. Enearzoga-ae da entrega dos itens adquiridos, arcando com qualquer
custo advindo do transporta, carga, descarga, bam como qualquer sarviço
relativo ao procedimento de entrega.

h. No ato da entrega do ob)ato, davarã ser ^resantado documento fiscal
v&lido correspondente ao fomecisento.

1. Comunicar aos órgãos demandantes dasta licitação, por escrito, qualquer
anoroalidade de caráter urgente e prestar os eselaraoimantos que julgar
nscoasárlo;

j. Justificar, no caso da daacumprlmanto do prazo citado no itaa anterior
ou paralisação do fomeciaonto, por escrito, em até 24 horas contadas
da entrega frustrada;

fc. Comunicar ao CCHTRRZAHTB, por escrito, se verificar condições que
possam prejudicar a prestação ou a iminência da fatos que possam
interferir na perfeita execução deste contrato, bem como atraso ou
paralisação do fomseimanto apresentando razões justificedozas, as quais
serão objeto da análise, que poderflo ser ou não aceitas pelo Contratante;

1. Encontrar-se em dia cem as obrigações fiscais, em conformidade com o
previsto no precedimonto lieitatório;

m. Ksnter-ae am ^ com as obrigações a aezam assumidas, além
ds todas as condições de habilitação a qualificação exigidas naste Pregão,
durante toda a execução do contrato;

n. Emitir a nota fiscal, constando na aaoma a informação s^re os recursos
utilizados para custeio deste contrato;

o. Trazer ao setor do Empenho as Notas Piseais acompanhadas das
respectivas eertidõaa da naüireza fiscal;

p. So os produtos ontreguss foram recusados, a eiqpresa será advertida para
o ounprimonto imediato do sues obrigações, lhe sendo concedido o prazo

de 24 (vinte e quatro) horas, efetivando a troca dos produtos ou
sprasontonde defesa mim prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de
aplicação da multa prevista nesta Edital e demais medidas que se fizerem
necessárias.

CZiUJSULã NONR - DAS 08RI(»CdB8 B RESPCMSABZUDAOES
9.1. Contratante:

a. Prestar as infozmaçOes e os osclaxeolmantos que venham a ser solicitadas pela
CONTRAZADA;

b. Pagar no prazo contratado, a Isportãncia eorrespondanta ao fomoclmante do objeto;
c. Pisealizsr o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei B.666/93.

9.2. Contratada:

a. Cumprir todas as obrigações, assumindo coao exclusivamente seus ca riscos e as despesas
dseorrentOB da boa e perfeita execução do objeto;

b. Executar o objeto em porfoltas condlçõos, no prazo a local especificado neste TR, em
aeo^onhado da raepeotiva nota fisoal constando detalhadamente ae indicações da marca,
fabricante, tipo, proeeddnela e prazo do garantia;

e. Responsabilizar-se pelos vidos o danos dscorrantos dos bans, de acordo com os artigos
12,13,18 a 26, do Código do Defesa do Consumidor (Lei n* 8.078, de 1990);

d. Substituir, reparar, corrigir, ou roconstitulr, às suas axpensas, no prazo máximo ds
15 dias, OB bons que apresentarem alterações, detariocações, Ixporfeições ou quaisquer
irregularidades discropontes ás axigãnolas do instrumento convocatório, ainda que
constatados após o recebi manto o ou pagamento.

e. Atender prontamente a quaisquer exigãnoiae de Adminiotracão, inerentes ao objeto da
presente licitaçâo;

f. Coarunicar á Administração, no prazo do 24 (vinte e quatro) horas que antecede a doto
da execução do objete, es motives que ia^sslbllitoB o cumprimento do prazo previste,
com a devida comprovação;

g. Hanter, durante toda a execução do contrato, em conpatlbilidado com as obrigações
assumidas, todas ss condições de hablliteçáo e qualificação exigidas na licitação;

h. Hão transferir a terceiros, per qualquer forma, nem mesmo parclalmsnte, as obrigações
assumidas, nsm subcontrstar qualquer doe prostaçõos a que está obrigada, exceto nes
condições autorizados no Termo do Rafiarãnoias ou minuta do contrate;

i. Responsabilizar-se polae despesas dos tributos, encargos trabalhistas, pravldeneiázios,
fiscais, comorelais, taxas, fretes, seguros, deslocamento ds possoal, prestação de
garantia e quaisguor outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;

j. Emitir Hota Fiscal correspondente á sede ou filial da ençresa que ^eeaentou a
documentação na fase de habilitação; enquadrando-se, rigorosamanta, dentro dos
precoitoa legais, normas o especificações técnicas cexrospondsatos;



Executar aa obrigações assumidas com observSncia & s«lhor técnica vlgonto.
& garantia da funcionananto a assistência técnica bsd quaisquer ônus para a Contratanto>
englâbando a reparação >''»« evontuais vícios o falhas dos equipaiiantoB o a substituição
da poças a cosponentas originais que ae apzasentaa defaituososi incluindo o fomecioento
a substituição.

foiA DÉClMfL - DA ALTERACAO B RESCISÃO DO CONTRATO;
10.1 O contrato a ser fimado poderá ser alterado nos oasos previstos no art. 57 e 65 da
Lei S.666/93, dssda qua haja intoresse dos érgáoa rtemnndantas dasta licitação, con a
apresoatação das devidas justificativas adequadas a este Pregão.
10.2 No interesse órgãos damandantos daata licitação, o valor inicial atualisado do Contrato
po^cÃ Bor Bumantado ou suprimido até o Uni te de 25% (vinte c cinco por cento), confoma
disposto no Artigo 65, parágrafos 1" e 2', da Lai n®. 6.666/93.

a, a lieitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas nasnas condições licitadas, os
acrásciBoa ou aupreasóes que so fizezea necessários; o

b. nenhum aerásciso ou supressão poderá exceder o limito ostaboleoido nesta condição,
exceto as supressões resultantes da acordo entre as partes.

10.3 A inaxaeução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, cenforsM disposto
nos artigos 77 a 60 da Lei no 6.666/93.

a. os casos de rescisão contratual serão formalmente motivadas nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a aspla dafosa.

10.4 A rescisão do contrato podará ser:
a. determinada por ato unilateral e escrito dos órgãos damandantas desta licitação, nos

casos enumerados nos incisos T a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada,
notificando-se a lieitante vencedora com a antecsdêncla mínima de 05 (cinco) dias;
ou

b. amigável, por acordo entra as partes, reduzida a termo noste Pregão, desde que baja
conveniência para os órgãos demandantes desta licitação; ou

c. judicial, nos termos da legislação vigente pertinente a matéria.
10.5 A rescisão administrativa ou amigável será precedida da autorisação escrita e
fundasantada da autoridade coiQ>etenta.

CLÁUSULA DBCIKA PRIMEtRA - DAS PBHhLIDADBS:
Aos fomecedores/contratadoB que descumprirem total ou parcialmonte os contratos celebrados com
os órgãos demandantes desta licitação, a aos licitantes que cometam atos visando a frustrar os
objetivos da licitação, serão aplicadas, penalidades cobivsie fundamentadas na Lei 8.666/93 e
na Lai 10.520/02, as seguintes sanções:

I - Advertência; tl " Multa;

a) 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trlgásimo dia do atraso,
sobre o valor do fiozneciaanto

ou serviço não realizado, ou sobra a et^a de cronograma fleico de obras
não cuiçrldo;

b) 10 % (dez por cento) sobro o valor total ou parcial da obrigação não
cumprida, com o conseqüente eencelamanto da nota da oponho ou documento
equivalente.

IXX - Suspensão Te;q>orária de participação em licitação o ispedlmento da contratar
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
IV - Declaração da Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perduraram os motivos datarminsntes da punição ou até qua seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida taapro que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e depois da decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso
anterior.

S 1® O valor da multa aplicada, nos termos do incise II, será descontado do
valor da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administração
eu cobrado judieialmante, sendo corrigida oonetariomonte, de conformidade
com a variação do IPta, a partir do termo Inicial, até a data do efetivo
recolhimento.

$ 2® A pena de multa podará ser aplicada ournulativananto com as danais
sanções restritivas de direitos penalidedea cabíveis fundamentadas ne Lei
8.666/93 e na Lei 10.520/02.
§ 3°. A eontagom do período de atxaee na execução dos ajuates eerá reelisada
a partir do primeiro dia útil subsoqOenta ao do encarraaante do prazo
estabelaeido para o cuaprinento da obrigação.
§ 4* A suapaitaào tosporárla lapodirá o fornecedor da licitar e contratar com
a Administração Pública pelos seguintes presos:

I- 06 (seis) meses, nos easoe de:
a) aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12
(doze) meses, sem que o tomecedor/contretado tenha adotado
as corzetivms no prazo determinado pela
Administração;

b) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria
fornecida;

IX- 12 (doze) meses, nos casos ds:

a) retardamanto imotivado da execução de obra, do eervlço, de euae
parcelas ou do fomecimonto da bens.
XII — 24 (vinte e quatro) mesas, nos casos da:

a) entregar coso verdadeira, meseadoria falsificada,
adulterada, deteriorada eu danificada;

b) paralisação do serviço, de obra ou do fomaeimonto da bana
som justa fundamentação e prévia oosunicaçâo á Administração;



e) praticar ato ilícito visando a frustrar os obj
licitação no âobito da Adsdnistração Pública Munic^
d) sofres eondanaç&o definitiva por praticas,
doloso, fraude fiscal no tscolhioanto de qualquer

S 5° Será dscleirado Inldõneo, ficando Iqpedldo de licitar a contrlj
AdministrapSo Pública, por tai^o indstaxminado, o fomacedos que:

I- nAo regularizar a inadirplância contratual nos pratos estif
nos incisos do parágrafo anterior, ou
II - demonstrar não possuis idoneidade para contratar cos a

Adniniettaçãe Pública, aa virtude da ato llieito praticado.
S 6* Ha modalidade pregão, ao fomecsdor que, convocado dentro do prato da
validada de sua proposta, n&o celebrar o contrato, deixar de entregar OU
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento
da execução do seu objeto, comportar-se da modo iniddneo ou eosietar frauda
fiscal, seeã aplicada penalidade de iapsdimonte de licitar e contratar cem
o Município por prato não superior a 05 (cinco) anos, sendo deseredenciado
do Sistema de Cadastro de Fetnecodoxes, sem prejuízo das multas previstas
em edital e no contrato e das cominaçSas legais, aplicadas e dosadas segundo
a natureza e a gravidade da falta cometida.

11.2 A aplicação das sançSos administrativas penalidades fundamentadas na Z«i 8.665/93 e na
Lei 10.520/02. são da eompetâneia do ordenados de deapeaa desta Secretaria.
11.3 A autoridade que aplicar as sançSes s penalidades cabíveis, fimdsnentadas 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:

X - nome ou razão social do fornecedor e número de inscrição no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas ~

CHPJ ou no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF:
IZ - nome e CPF de todos os sócios;
ZII - sanção aplicada, com os respectivos prazos de impedimento; ZV - órgão ou
entidade e autoridade que aplicou a aanção;
V - número do processo; e VI - data da publicação.

11.4 Além das penalidades citadas, a lieitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao
cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Registro de Fomecadoroa - CHF da Profoitura
Municipal da Santa Rita, PB a, no que couber, ás demais penalldadas referidas no Capitulo
IV da Lei n". 8.666/93.

11.5 Caractarizar-sa-á formal recuaa á contratação, podendo os órgãos demandantes desta
licitação, a seu exclusivo Juizo, convocar os lieitantea remanaseantos, na ordem de
elaaaificaçào, pata que manifestem interesse na contratação, em igual prazo, e atendidas
todas aa condlçóes editalieias para fornecimento do objeto licitado ou então cancelar o
lote as saguintas hipóteses:

c) Após decorridos 05 (cinco) dias da convocação dos órgãos demandantes desta
licitação sem que a lieitante vencedora tenha retirado e assinado o instrumento
contratual.

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

11.6 Além das penalidades eiveis eleneadas nos subitans anteriores, a Lei n°. 8.666/93
prevê ainda puniçóea na esfera criminal, senão vejamos:

Art. 93 - Zspedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato da
psoeedimanto licitatório: Pana - detenção, de 06 (sais) meses a 02 (dois)
anos, e multa.

Art. 96 - Fraudas, aa prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para
aquisição ou venda da ou mercadorias, ou contrato dela decorrente:

I- elevando arbitrariamente es preços;
ZZ - vendando, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada eu
deteriorada; ZZI - entregando uma mercadoria por eutra;
IV - alterando substância, qualidade ou quantidade da maccadoria fornecida;
V - tomando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a
execução do contrato: Pena - detenção, da 03 (três) a 06 (seis) anos, a
multa.

dÁUSUIA DÉCKA SEGUNDA - DA FISCA1.IZACÃ0 B CS8XÃO DO CONTRATO
12.IA execução do contrato sorá objeto da acompanhamento, controle, fiscalização e

avaliação por ropresontanba da Contratante, designamos para Gestos do presente contrato
a Sra. HICOLZ DB ARRUDA FALCÃO TGZ3SZRA, portadora do CPF 061.361.044-07, Diretora
Departamento da Cobras e Almoxarifado, com lotação fixada na Secretaria Municipal de
Assistência Social do Munieipio de Santa Rita - PB.

12.20 fiscal do Contrate, o Sr. FRANCISCO OS ASSIS FEBR8IRA DA CDNBA, portador do CPF
046.240.784-54, Coordenados Jurídico, com lotação fixada na Secretaria Municipal de
Assistência Social do Município do Santa Rita - PB, formalmente deaignode, e
coi^rovadamente habilitado para gerenciar o presente termo, será o responsável pslo
fiel cu^zimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos
cosplementares.



CUVUSULA DSCim teRCBlRA - DO FORO:

Paca dirime aa quoetões docoreantaa dosto contrato, as partaa alegam o Foro da Comarca de Santa
Rita. E, por eatacoai de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias, o qual
vai assinado pelas partes o por duas testemunhas.

Santa Rita - PB, 15 de Setembro de 2020

TESTEMUHRRS RBLO COHTRAIANTE

M
CCNCEIÇAO AMALIA DA SILVA PEREIRA

PELO CONTRATADO
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