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ISTAOO Dft PABAÍBA

ntEFEXTORJk MONICIPAL DB SMiTA RITA

CCMISBj^ PBRMAHBNTB OB LICITAÇÃO

COHTItATO H*: 236/2020
meto cutiR&aco w* oo»/3oao

TEMO DS CCHTMTO flOK EtmE SI CSLS8MK A

BECREXMIU OS ASSiet^XA SOCXU DA MOniTOlIA
MWZCtPAL DB SAKXA RIXA B lARCXT TBCHOlOCXA B

raFOmATICA BIBELI, PARA FRBSXmAO OS SERVIÇOS
COfFOmE DXSCUKDnDO HBBTB IK3TRUKBHIO MA rORA

ABAIXO:

O Minielplo dü SwitA Rita. por intaraAdlo da SBCRBXARIA MUMICIPAI. DB ASSISTãKClA SOCIAL. atravAs
d» lURDO toanciPAL DZ ASSISTÊKCIA SOCIAL, ante de Direito Púbiiee Interno, •edlodo 6 Rue
Frederico Oaanon, n" 44, Centro, CSP: SB.300-220, Santa KiU, Estado da paraiLa, inacclto ne
Cadastro Carai do Contribuinte de Miniatdrio da Fasmda aob e n« 09.6S9.26S/0001-10, neste ato
t^resentado pela IloatsiasiBa SaeretAria Municipal de AaslatAncia Social, a Sra. COtfCBXCÃO
**<ÃLIA DA SILVA PBRXIBA, inscrita ao CPF/KF sOb o a* CPP: 023.S60.034-OQ, doravante stqpleaeenta
COmSAZANn, e de outro lado eaaSBT TZorOLOGIA B XMPOSKÁTXCA BXRKLI, CHPJ n* 32.603.637/0001-
05, situado na Rua R PITT, V 603 - SALA 07 - UHIÃO - BELO H<»1E0HTB/Me - C8P 31.170-610,
doravante oiaplesaente COüTSAXADO, dacidiroa as partas contratantes assinar o presente contrato,
e qual se ragerA pelas cláuaules e condiçdes seguintes:

CLAoSDLA primeira - 006 PlíHDftMBRTOS DO COHTRAtO:
Bste eontxato dseorre da lioltaçSo Dodalidada PragAo Bletrãnico n* 009/2020, processada
noa termos da Lei Podaral n* 10.S20, da 17 de Julho de 3003 • ^ri e Lei
Federal n* 6.666, de 31 da Junbe de 1993i Lei Coapleaeotar n* 133, de 14 da Daseabco de
2006: Doorate Federal n* 3.5S5, da OS de Agosto de 3000: Decreto Federai n' 7.992, de 33
de janeiro de 2013; Lei CoaploBanter 147/3014; Decrete Federal n 9.S36 de 06 do outubro
de 201S: Doereto n* 9.489 da 31 de agosto da 2019: Decreto Fadarei a* 10.034 de 30 de
eetaabro da 2019, e legislação pertinente, cnoaideradas as altarapOes posteriores das
referidas noxnas.

CLtoSgiA SBCtMDA - DO OBJBTO DO COTRATO]
2,1 O presente contrato taa por objeto: AaoiBicito DB BQOiPAMBtnos i ihsombs DB mORMÃnCA,
VX8AHD0 AXSHDBR A SECRETARIA SE ASSISTÊRCZA SOCIAL DO MlHlClPIO DB SANTA RIXA, PB.

2-l,0 fomeciBcnto devari obedecer rigrirnisiiiiiila As eendlçOes aspressaa oeste inetrunente,
proposta spresentoda, Fregfto Bletr6nieo n* 009/2020 e instruçBes do Contratwita, deciuntos
esses gue flcae fasende parteo integrantes do presente contrato, indapondante de transerleio.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR S PREÇOS:
3.1 O VRIOC total desta contrate, a baoe do preço proposto, A da R9 3.09e,00(tR&S HIL 1
OXTBHTA B OITO RBAIS) .

ITBtj CSraCIFXCACAO
tORCÁ PREÇO ONITAMO PREGO JOTU.

Caixa de cabe para Rade tthemat,
toiicavai so Oso ess Conoetoras RJ-lS:
Caixa eea ao eanoe 300 aatcea da cabo 4
pares çaxi Cabe ds paras eranoados

3 benpestoa por eendutoreo saildoo de cobra
24AMO, Zaolado «a polietllonel

especial não propagante 4 chama,'
ptendondo aos re^sitos da Norma
RNSI/TIA/SIÁ S40fl 2; Cat 5e na H

ONID. 8 TEX RS 396.00 R9 3.044,00

1  —- TOCU RS 3.049.00

CLÁUSULA OtUdOA - DO RBAJUSTAMENTO;
4.1 Os preços contratados sAe fixos pelo periede da ue ane, exceto para os caaoe previstos
ao Art. 65, 5S S* a «>, da Lei 8.666/93.
4.2 Ocormade o desequilibrie ecenSalee—financeiro de eeatceto, p.— 1A e
relecBo que as partes paetuecas inlcialMnta, nee tareos do Art. 65, Incise II, Alinea d, da
lei 8,666/93, mediante eosprovaçâo documental e requeriaante eiqisaaao do Contratado.

CLÁUSULA QUINTA • DA OOTAÇÁO:
^ despesas cerrarBo por conta da seguinte dotação, constante do erçaaente vigente:

BLMNTOB DB DBSPS8AS / APLICAÇÃO /POTn»
02.111 rUMDO MnaClPAL os assissekcxa social - Ptos
09.122.2605.3072 KanutençAe das Atividades do Fundo Hunlcipal de AssistBnoia Seoiel
4490.52,00.001 Equipamentos e material persanente

08.244.1703.3074 Manutenção e Trqilciientapão do Programa Solea Familia - BBF Cad. âbiec
449053 - OOI Equipamentos e material permanente
449052 - 311 Squipsmentos e material permanente

08.244.1703.2075 Manutenção do Programa de Atançie Integral a Faodlia - PAXF
449053 — 001 Bquipasentos c material poraanente
449052 - 311 Equipacentos e material parmanante

Manutanção e bg>leaeatacao das Ações do AeolAlmito - Casa de Passagaa
«490B2 - 001 Squipomanteo o material, permanente
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449052 - 311 iquipaaantoa • Batarial p«rBan«nts
IB.244.1707.20*77 Kanutaocio • l^lasanUcio da* AcA«« do AooUilaoato tnatttaciaaal-
Koaldãoeia loeluolva

4490S2 - DOl Zqalpaaantov o oatorial pemonants
449052 - 311 cquipaaonCoB o MCarlal pomananto

BEIRA - DO PASAMENTOl

6.1 O pagaBsnta será Bodlanto EK9EHBO/ do acordo ooo ao quantidades efetlvammta entzeçuea,
•pOs a data do ceceblaanto dallnltlve do c^jato, pala Cealss&o da Beeebimanto, oadianta
apraaeatao&o do Hota riaoal, conferida a atestada. O pagmaento daverA aer efetuado no prace
mAriwn da 3D (trinta) dias após a apseaentac&o da Hota Flseal.
6.2 Oa preços serio Eixos e IrraaSuativels nos temos da lagislacio os vigor, dueanto a
vigineia daata contrato, salvo os casos previstes no Art. 69, parigrafos S* a 6* da Lei
e.666/93, da fecBB a ser mantido o Equilíbrio Económico-Financairo do Contrato.
6.3 Para aEetivmçAa dos pagsMntoa respectivos, deveria eer epreesatades 3^baaento 008 aS
PaCuras e Notas Piscala, as Cextidóss Hogativas de débito OS do SIBS, C8P de FCfS m com a

rasenda Municipal do domicilio do preponsnta, davldamenta atuallsada;
6.4 O nSo iiiinn laniil n de aubiten enbesios, iaplieaci na sustad&o de pagamento gom SÓ MX&
processado após a aprssentacio das refaridas certldfias, n&o podendo aec eonaidarado atrase
da pagamento.

CLWSOIA SÉTIMA - DOS PAAtOS K iOCAL OB BRBSGA:

a. o objeto deata licitação daveri ser entregue na totolidadoi mediante a expadlçAo da
solicitaoio da Cosnocimanto pelo Setor Cevetante, a qual devexA sar atendida no prase

da 05 (cinco) dias a contar da data do racebiaanto da respectiva solicitaçio.

b. As entregas do objeto desta licitação daverie ser realizadas na Saozetasia tAuiiclpal da
Assistinçia social a Saccstaxia Municipal do Saúde do Município de Santa Rita, PB,
localiiadas na Rua Frederico Ocsnaa, n* 44, centro a Avenida piAvio Ribeiro Coutinho
S/H, Centro, Santa Rita/PB, raspectivamante, no município de Santa Rita, PS, da acordo
com a sollcltaçAo de Comacloento.

e. Tedas as despasaa de tranaporto, tributes, frata, oarreçamanto, dascarregananto, encargos
•trabaihietoe w psevidenoiAzios e outsee ouatos daoercentes direta e indiretamente do
femeoimnto do objeto desta licitaçSe, eesterae por conta exclusiva da cMtratada.

d. O prato da vigAnoia do prasante contrato sarA datorminado: até o final do ezezcieio
financeiro de 2O20, cansidoredo da data da sua aasinatura.

CUÜnULA OXXAVA - 008 BNCAROOS DA CORRAXANTE B DA LICITAHTB VXHCEDCRK:
6.1 CaberA aos órgAoi demandante» deata licitoçio:

a. Pemitic duranta a vigência do Contrato, o acesso de» sepseeantentee/preposto» e
«pregado» da CCHTRATAOA ao local ds entrega dos produtos nas dspendtocias doa órglos
demandantas dssta UcitocAo, dasda gua dsvidaaante idsntificados a acompanhados per
representante do COnRAXANTB ;

b. Promovor o acompanhamento e a fiscalieaçAo guando da antrega doa produtos, sob os
aspectos quantitativo e qualitativo, anotando oa regiatre próprio as folhas
datsotadas e eoamicando A CONTRATADA a ocetrênoia do qualquer fato 91a axijs medidas
corretivas por parte desta;

c. Comunicar A lieitante vencedora, qualquer irregularidade no Coxnacimaato dos
produtos a iDtarco^>er imediatamente o fomecisento, sa for o caso;

d. lapedir qus tsreelres fornspom os produtos objeto desta Pregio;
e. Prestar ss informaoóes a os esclarecimentos que venham e sez solicitadoo pela

CONTRATADA;

f. Fiscallsar o contrato na forma disposta no artigo 67 de lAi 6.666/93;
g. Efetuar o pagamento A CONTRATADA «a atA 30 (trinta) dias após a atesto da Mote

Tisoal/ Fatura do Material e/ou aarvieos;
h. Ateator e execuçAo do objeto deste Ccatreto, per meie do Setor Covotonte;
1. fornecer etestedo de eopaeidade eAmioa quando aolicitado, desde que atendidss es

Obrigações centrstueis.

6.2 Caberá A liei tente veneodors:

e. Reapendar, em rslaçAo aoa seus eaipraçadoa, por tOdOfl as despesas
dacerrsntee da entrega da produto e/ou serviços, tais como: a) aalArlos;
b) Bogurea d» acidento; e) taxas, impootos e eontribwiçSas; d)
indanlxaçóss; a) valas-refeicSo; £) vales-transporta; e g) outras quo por
ventura venham a ser criadas a axlgldas pelo Govemo;

b. Mantac, ainda, o» seus eaprogadoa idontifloados por azaehé, guando em
trabalho, daveodo subatituiz laediataaenta qualquer um delas qua seja
oonsideredo ineoovaalante A boa ordae e As normas d) scipUnares dos ArgAos
dMondontos desta llcitaçio;

o. Baepeltar as normas o procedimentos de controle e acesso Aa
depondAnciaa dos órgtos dossndantea desta lioieaçAo;

d. Reapendar paios danes causados diratamanta a v ou a tereeires,
deeorrentaa da »ua culpa ou dolo, durante o entrego do produto, eâo

eu reduzindo assa responaabliidada a fiacalixaçAo ou e
aeewanhaaento peles órgAos damandsntss dosta licitaç&o;

e. Raspondoc, ainda, por quaisquer danos causados diratamanta a bens do
pteprladada dos órgãos demandantes desta licitaçAo, quando esses tsnhew
sido ocasionados por seus aspregedos durante a entrega de produtor

f. Batregar os produtos mixiao do 10 (dos) dias, eontodoa a partir da data
da assinatura de contrato/espanhe. O dosexisprlBente ao preze citado
aujeitará a eaprasa contratada A penalidade de muita.

g. Bncarrega-aa de entrega dos itens adquiridos, arcaztdo Mm qualqumr
OUSte advindo do transporta, carga, daseorga, bem coso qualquer sarvlço



ralAUve ao pcecedieente da aotraga. _
b. Ko ate da antxaga do Ajato. dsvarii aar apraaaatsde docueantoi^^^cal
válido eocnspendanta ae Cozneclaanto. "

i. Cnn,micar aos âxgáes dasandantss daata licitaçáo, poc eactite,
anerBalldads da eacátoc uzpanta a praabac oa aaclocacijaBntea que
nacaaairlo;

j. JUatificac, no caso da daseu^rlaonto do pcaso eitado ao itos antarioc
ou pasalisacáo do focnacloento, poc ascsito, am atá 24 horas contadas
da eatraqa fcustcads;

k. Coounlcar se CONnuMJkHTB, poc asccito, sa vaclSiear oendicdes que
possas pra)udicac a pcestaoSo oa a isinõncla do fatos qua possas

intosfatir na perfeita exseuçio desta contrato, bea eoao atraso ou
paralisaçAo de focnaeisante ̂ casantande casCaa justificadoeas, as quais
socie objeto da onállso, quo podar Ao sec eu n&o aceitas paio contratante:

1. Inoontcor-Bs os dia ooa as obclqacdas fiscais, ob eeafecnidada coa o
pcavlste no pcoeadlaonto llcitatócio;

B. Nantar-sa as coopatibllldads coa as obriqaçdas a saraa assusldas, aléa
do todas as condipAos da habllltapSo a qnalifieaofte erigidas aasta Bcagfto,
ducanta toda a execução do contrato;

n. Saitlz a nota flacal, constando na aesn» a Infoenaç&o aobca os racttcaos
utillsadoa para eustalo doeta contrato;

o. feasor ao setor de S^onhe as liotas riseais acncqHinhHiliH das
respaetivaa certidAos da natureza fiscal;

p. Ba os produtos entcaguos roraa rocnsadoe, a arrasa será advertida para
o ou^rlAonto laadlato de suas otorlgeodes, lhe eendo conoadldo o prazo
■»*-«— da 24 (vlnta a quatro) bocas, afotivniulo a tcooa dos produtos ou
apresentando defesa nus prsso da 24 (vinte a quatro) hocaa, sob pana da
apUcagio da Bulta prevista nasto Edital e desals nsdldas qua se fiireran
aaosMárias.

CLtoSUIA MOKb - OAS OBBiqAÇdBS B ngSFOHSAKU^ZDADBS
9.1. Contcatanto:

a. Srastar as ittfotnaçôes a os eselaraclaantoa que venham a aac solicitadas pela
cctmtKiAna;

b. Sagar no pcaso contratado, a li^rtAneia eorraspendanta ae fomaoimanto do objeto;
o. Plseallsar o oontcato na forma disposta no artigo 67 da X,al 0.666/93.

0.2. Contratada:
a. Cumprir todas as obrigaçOss, assuntndn eoao exsluslvamanta seus os rlaeos a ao despesa»

daeorrantaa da boa a perfeita aaaeuçSo de objeto;
b. Bxoout4kr o objeto em parfeitas eondicdes, no prazo • local especificado nesta fs, em

aco9aabado da cespaotiva nets flacal constando datalhsdammnte as indicaçSes da marca,
fafarleanta, tipo, preeadáneia a prazo de garaatia;

0. ttaaponaablllrar-Bo paios viclos e danea dacocrontas dos bana, de aeorde cem os artigos
12,13,18 a 26, de cddigo da Defesa do Consumidor (Lei n* 6.076, do 1990);

d. Sutetltuir, r«p4u:ac, oorrigir, ou reconstituir, ás suas ezpenaaa, no prazo máziao da
IS dias, es bans que aprosantaraa altaraçõas, detarlocnçOao, is^ocCoiçOes ou quaisquer
ircagularidadas dltcrapantas ás axlgAndas do instcxawnto eonveeatário, aioda que
constatados após o recebimento e ou pagazento.

e. Atandar prontamanto a quaisquer exlgânelas da Admlnlstraçáo, inorantas ae objeto da
prasante licltacio;

f. Comunicar á Administraçáe, ne prazo d» 24 <vinta a quatro) heras que anteeod» a data
da exacucáo de objato, oa motives que l^osaibilitem o cw^rimente do prazo previsto,
eom a devida aacprovaçáo:

g. Manter, durante toda a axacução do contrato, em coiqiatibllidada cem as obrigações
aasumidaa, todas as oondiçõos ds habilitação a qualificação exigidas na lioitação:

ta . Mão transferir a tereaires, per qualquer fona, nem masmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nam suboontratar qualquer das pcastaçõas a que está obrigada, ezeeto nas
condições autorizadas no Torno de Eefaréncias ou minuta ds contrato;

1. ftaspooaabilizar-sB pelas despesas dcs tributos, encargos trabalhistas, previdaociários,
fiscais, comeseiais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pesaoal, prastaçõo do
garantia a quaiaquor outraa que incidam ou venham a incidir na axecuçAo dc contrato:

). Imitir Kota fiscal corcaspondente à seda ou filial ds e^cesa que apreaenteu a
dooismntação na faaa da habilitação; anqxiadrando-aa, rigoresamante, dentro doa
preeaicos legais, normas o espaoificacAas tácnleas eorraspondantos;

k. Sxaeutar ss obrigagóos assumidas ooa obsarvãncia à aalhor tócnica viganta.
1. A garantia da funcienoaonto a assiatãneia técnica aem quaisquer Ônus para a Contratante,

englobando a reparação daa evantuaia violes e falhas doa equlpamantoa a a subaticuicãe
do peças o ooi^noates originais qus ae apresantam dofaicuoeoa, incluindo o fomecimanto
• cub*^ bulo&o •

QUãUSUXA OICHA - QA alteração I rescisão do COtm«ATOs
10.1 o eontrato a aar finado podará sec alterado nos esses previstos no ort. 57 a SS ds
Lei e.666/93, desde qua baja intacesse dos órgãos demandantes desta licitação, com a
apraaontação daa devidas juatifloatlvaa ndeguades a osta Rsaglo.
10.2 Ko intarassa órgãos danandontos dasta licitação, o valor inicial atualizado do Contrato
podará sec auasntade ou suprimido até o limito de 2St (vinte o einoo per oanbo) , eonfozma
di^eato no Artigo 69, parágrafoa 1* a 2', da Lei n". 8.666/93.

a. a licitanto voneadora fica obrigada a aceitar, nas aamiifi eandlçõaa licitadas, oa
acréaeiaos ou ai^maaóaa quo sa fizasaa aaeasaáclos; o

b. nanhUM aecéeciao ou supressão podará azceder o limita aatabelaoldo nasça eendiçâa,
axoato as supcassóas rasulcantas da acordo antra as partas.

10.3 A inaxacuçáo total ou parcial do contrato ansaja a sua raioisão, oonfosmd dlapoato

•n



íiíãL
10« artigos 77 « 80 da lai no e.««fi/93.

- -» * * WiClsâo de eootrato podará s«r:

'■ ss "^urs:s-.t.s.rr - "•"
' A ""L!*?"" i-9i»l«c4o vigente pertinente a matárie.A £dBCi9fto MbftizilBfcrativA aii AAii^Aoni «««•* ^. . . . .10 ^ a -a- ^7 . ««vtuiM p©rtAll«nCB ft UtâBiBe

CLtoSUIA DSCXIA PROSIRá - DAS PCMALmADISi
descuiprir.. totei eu p«rclal«nto os oontratee eelebxadee «o.

dTíTST^ desta lielUçáo, e aos llcitante. gu. couta, ates visando a £rustrat osu  Mo/^ P««^dad«e cabíveis CundaucvtadM na lei 1.666/83 ana Mi 10.530/02, as seguintes sanodes;
I - Advastáocia; II - Multa;

a) 0,3 S (trás dáoiaos por cante> per dia, atá o trigáslao dia de atraso,
sobre o valor de Comaciaento

eu serviço náo realisado, ou aobre a etapa do cronograma «iaiee da obras
(ifto eufl^sldo;
b) 10 % per oBAto) 9ohf o val^e total ou pacclal da oloripaçáe náo
cu®pclda, caa o conaacpiaata cancalaaonto da sota da aspanbo ou docuaaato
agul vaianta.

III - Suspeasdo leg^orária do partioipaçáo en liaitaçao a l^diaanto da contratar
ooa a Adninistzaçáo, por ptaio náo s\9erior a 02 (doia) anos;
IV - Declaração da Inidonoidade para licitar ou contratar r*"* a ÀdmlBlstraçle
Pública, enquanto perdurara, es utlvoe decemlnantas da puniçflo ou atá que aaja
pruovida a raabtlitaçáo peranta a pruria autoridade que aplicou a penalidade, que
aatá eoAcadida ao^ra que o contratado tasaarcir a Adninlatraçáo paloe prajuisoa
reeultantea a depois de decorrido o praso da sançio aplicada co. tasa no inciso
antarier.

5 1* O valor da aulta aplicada, nos taraoa do inciso II, será dascontado do
valor da garantia prostoda, retido doa psgsuntes davldes pela n^lalstraçâo
ou cobrai judlcialnanta, sendo corrigida aonatariaunta, da eonfonldads
CO. a varisçlo do ISCA, a partir de tacao inicial, atá a data de afetivo
raeelhisante.
6 2* A pana da aulta podará ser apllesds eumiativsunta co. sa doala
ssnoAas restritivas da diroitoa penalidades cabíveis aa Mi
8.66S/93 e na Mi 10.S20/02.
S 3*. A contag*. do período da atraso na aicaeuoáo dos ajustes sará raalisada
a partir do priuiro dia útil subsaqUonta ao de oneerraaante de prsse
astabalaeido para o ouqirManto da obrigaçAo.
S 4' A suspcuieáo ta^orária Isgiedlrá o fomacador da licitar a contratar coa
a Adainlstraplo Pública pelos seguintes presost

X- 06 <s«la) Bssas, nos casos da:
a) i^llcacAo de duas r^»>f« da advartáneia, no prsso da 12
(dess) usas, asa qua o fomaeedor/centratado tenha adotado
as iiaHtrtas corretivas no prsse datecainado pela
Adalnistnç&o ;
b) alteraçáo da quantidsda ou qualidade da aareadocia

focnaelda;
II- 13 (dosa) assss, nos casos de:
a) retardamento inotivado da axecuçáo da obra, da sarvlee. da suas
pareeias ou do fomaciaanto da bens.
III - 24 (vinte a quatro) aaaaa, noa casos da:

s) entregar ooso vardsdaira, anroadesia Csleifieads,
adulterada, datariorsds ou danificada;
b) paralisação da aocviço, do obra ou da fomaoiaento da bans
aaa justa fundanontaçáo e právia ceisunicaçio á Adainiatraçás;
o) praticar ato ilicito visando a frustrar os objetivos da
lioitaçáe no ftabito da Adninistraçáe pública Municipal, ou
d) aofrar condanaçáo definitiva por praticar, por Mie
doloso, frauda fiscal no racolhianto do qualquer tributo.

5 S* Será declarado inidáneo, ficando áa licitar a contratar coa a
Adalnletraeáe Pública, per ta:Bpo indataminado, o fomacedor quo:

Z- náo ragulariaar a Inadtapláooia eentratual nos praaos aatipulados
nos Incisos do parágrafo anterior, eu
II - dammatrar náo pesauit idenaidada para contratar oo. a
A^tainlstraçAo Pública, a. virtude da ato ilicito praticado.

6 6* Ma Mdalldada pregáo, ao fomacador ^jua, oenveeade dentro de praso de
validada de sua prepeaca, náo celebrar o contrato, <«»«■«»»• da Mtcegar ou
aprasancar docunantsçáo falsa exigida para o cartsoa, ensejar o retardanâneo
da axscuçáo do seu ebjsto, ooaportar-se ds aodo inlOdneo ou coDstsr fraudo
fiscal, será aplicada penalidade da inpedlnanto do licitar a contratar em
o HUnicipio por prase náo siverier a 05 (einee) anos, sando dascradanclade
do Sistau da Cadastro de Pemacadoras, sen ptajuiso das miltas previstas

(è
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«B adical » rvo contrato o daa coBinapdaa legaia. apli.cBdaa • doaadaa
« natureza • a gravidade da falta cosatida.

11.2 li «plicacio daa aonçáas ad«uu»trativa» panalldaitea tuadaaaotadaa na Lai 0.666/93
Lal 1Q.S20/02. bAo da caa^ttocia do ardanador da daspesa dastn Saezatacia.
11.3 A autoridada que «Dliear as sançdas « penalidades cabíveis, fundaaantadaa na ioi
6.666/93 e na Lei 1C.S20/Ô2. dataraínará a publleac&o do extrato do aua d0Cl««0 no SeaanAzio
Oficial, o qual dovorá contas:

I - nooe ou raaio aocial do fomaoeder a núa»ro da inaorlç&o no Cadaatro Kaclmal
de Peaaoaa Juridieaa -

CK7J OU no Cadastro do Pessoas rltlcas - CPF:
II - nos» • CPr da todoa os sdcioa;

IIX - saneio ̂ licada, cod os respectivos prazos de laftadlnento; IV - ócg&O ou
aotidada e autoridade que aplicou a aanc&o;
V - nújaexo do pcoceaso; a VI - data da publicação.

11.4 Alóa daa penalideda» citadas, a licltante vencedora ficará aujeita, ainda, ao
eaneolaaanto de sua inacriclo no Cadaatro do Regiatro da Fomaeedorss - CRF da Prefeitura
Municipal de Santa Aita, PB e, no que couber, às deaais panalidadas referidas no C^itulo
IV da Lei n*. S.666/93.

11.5 Caraeterizar-se-á fotaal recusa à oentcatacáo, podando oa Asgios daaandantes deata
licitapto, a seu exclusivo Juizo. convocar os licitanteo ràBanescentes, na ordea de
claaaiCicacáo, para que aanifastaa interesse na contratação, ea igual prazo, e atendidas
todas ae condicies editaliciaa para fomeciaonto do objeto lieicado ou eatáo cancelar o
lota as seguintes hipóteses:

cl Após decorridos 05 (cinco) dias da convooaçào dos órgãos daaandantes deita
Lieitaçáo lea que a lleitanto vencedora tenha retirado e assinado o insCniBento
contratual.

d) Após decorridos 05 (cinco) dias da assinatura do contrato, sea que tenha iaiclado
a aascupio doe aerviços ou fomeclatento dos bens. abjeto deeta lieitaçAe. no caso da
ter sido solicitada, ses justificativa de atraso ou co» justificativa do atraao nSo
aceita.

11.6 Alán das penalidades civaie elencadaa nos aubitsna anteziorea, a Lei n°. 8.666/93
pievS ainda pimicãaa na esfera erioinal, sanSo vejaBos:

Azt. 93 • Xapedix, perturbar ou fraudar a realização do qualquer ate da
procedimento licitatório: Pana - detenção, de 06 (aelal aesea a 02 (dola)
anos, e sulta.

Act. 96 • Fraudar, em prejuízo da Fazenda Púb].ica, licitação instaurada para
aquiaição ou venda de bens ou Bercsdorías, ou contrato dela decorrente:

1- elevando azDitrariaaanto os pcecoa:

II - vendendo, ccao verdodeixa ou perfeita, Barcaderia falsificada OU
datariorada; III - entregando uma esceadoria por outra;
IV - alterando substância, qualidade ou quantidade da esreadoria foneeida;
V - tomando, por qualquer eodo. injustsaente. oais onerosa a proposta ou a
execução de contrato: Pana - datancio, de 03 (trãa) a 06 (seis) anos, •
auita.

ClAuSUIA DXCIKã SECUKDA - DA FISCALIZAÇ&O B GB8TÀO DO COHTBASO
12.IA execução do contrate será objeto de aeoapanhaaento, controle, fiscalização e

avaliação por representante da Contratante, deeignaisoB para Gestor do presente contrata
a 8ra. KICOLZ DE ARRUDA FXLCAO TEIXEIRA, portadora do CPF 061.361.044-07, Diretora
Dapartaascto do Coiqsraa e Alsioxarifade. cca lotação fixada na Secretaria Municipal de
Aaalstência Social do Município de Santa Rita - PB.

12.20 fiscal do Contrato, o Sr. FRAHCISt» DE ASSIS FERREIRA DA CUNHA, portador do CPF
046.240.704-54. Coordenador Jurídico, cem lotação fixada na Saezetaria Municipal da
Asslatância Social do Município cSe Santa Rita - PB, formalmente designado, e
oomprovadarnenta >iabilitado para geronoiar o presente termo, será o reeponsãvel pele

cuiq>riíDen6o dAs clâueulA» Cõntrmtuâ.!#, incluaIva aa pArciriAntAft aoa «neaxçpa
cooplsaantarvo.

CLtoSULA DtCIKA TERCEIRA - DO TORO:
Paza OiriAir as questões decorrentes deste contrato, as partes eleges o Foro da Ceaatca de Santa
Rita. E, );or estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(diiae] vias, O qual
vai assinado pelos pertes e por duaa tost«innhea.

Santa Rita - PB. 15 de Setaebce de 202O
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CONCEIÇÃO ÀlAuA DA 8ZLVA PKMSXRA

TUA COtmKViDO
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