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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA KUKICIPAZi DE SANTA RXTA

COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÃO
OQHTIUTO H>: 209/2D30

SFOCX8SO ABHXNZSnUVTZVD H* XOO/2020

PABCAO EL5TR0KICO N* 013/2020
TERm DE CONTRATO QUE EKTRE 51 CELEBRAM A aSCtatARXA
BB AflBIBTBKZA SOCIAt DA PRErElTURA MUNICIPAL DE
SANTA

RITA

E

BARBOSA

4

SOUZA

COMBRCXO

8

REnUEflEHTACAO DS MOVEIS LTOA, PARA PRESTAÇÃO OE
SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA
FORMA ABAIXO!

«nir.? íí
pareiculflr
de RITA,
concraco,
un ladonoa CNPJ/MF
SECRETARIA
DB ABSISTCnCXA
SOCIAL
DA PREmniRA MUNICIPAL
DB SAMSA
PD - do
InsctltO
sob MUNICIPAI.
O n* n» OS.SB».2«9/0001r«Ar-.
Fredecieo Oianan. n» 44, Concro, CEP 58.300-2BO. Santo lUta. PB, neste ato

na

Secretária,
COncbiçAo aAHAlza
DA SILVA
PSRBZRA.íinscrita
no CPF Kn*REPMKNTACAO
927.011.464Siínploanicntc
CONTRATANTE,
do Outro
lado BARDOBA
SOUZA CCMERCIO

ofi^^
B
ULiHUA- PE

" 36.222.SOB/OOO1-01,
localiiada
na R DASdecidiram
SALlHftS,asn"partes
110, SALGADINHO
CEP 53.110-290,
doravante sltiiplosnBnte
CONTRATADO,
contratante»
assinar o presente contrato, o qual se regerá palas cláusulas a condlçOas seguintes:

OÃDSUXA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

1.1 Este contrato decorre da licitação nodalidado Pregão cletrânlco n* 013/2020, processada nos
tenws da Lei Federal n' 10.520, de n de Julho do 2002 o subsldiatianente a Lei Federsl n*
B.666, de 21 de Junho de 1993: Lei Conplementar n* 123, de 14 de Deiembto de 2006/ Decreto
Federal n 3.555, do 09 de Agosto de 2000; Decreto Federal n» 7.992. de 23 da laneiro de 2013;

Lei Conpleaencar 147/2014; Decreto Federal n 6.539 de 06 de outubro de 2016; Decreto n* 9.488

de Ji do agosto de 2016; Decreto Federal n* 10.024 de 20 de setembro dc 2019, e legislação
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

OAUSULA SBOMDA - DO OBJETO DO CONTRATO:
2.1 O presente contrato tem por objeto: AQUlszçto DE MATERIAL DE MDDZLXAnzo PARA AIEMDER AS
NECESSIDADES DA 8ECREIAR1A DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DB SANTA RITA, PB.
2.1.1. O fornecimento deverá obedecer rigocosanenco As eondlçOea expressas neste Instrumento,
proposta apresentada. Pregão Pregão Eletrônico n* 013/2020 o Instruções do Contratante,

documentos esses que Clcan fasendo partes integrantes do presente contrato, independente de
transcrição.

OíAVSULA terceira - DO VALOR E PREÇOS:

3.1 O valor total deste contrato, é de R5 23.D24,99(Tc<iso b11 vlntm • quatro roala « novonta a

cinco centavos]
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UNID

QUftKT

MARCA/HODBLO

PREÇO

PREÇO TOXAL

UNITÁRIO

LOHGARINA DE POLIPROPILENO COM 3 LUGARES:
ASSENTO
E
ENCOSTO
EM
PÚLIPROPILENO

INJETADO, COR PRETA, ANATÔMICOS, ORIFÍCIOS

jPARA VnrriLAÇAO, estrutura TUBO DE AÇO
OBLOnCO. 16X30HH E TUBO DE AÇO RETANGULAR,
JOXSOKM,

TRATAMENTO

lORROSAO,

PltrrURA

ANTIFERRUCEM

ep6xi-p6,

xor

E

preta,

lEGULAQORES OE HtVEL. PONTEIRAS IHTCJUIAS
EM POLtPROPILEHO INJETADO, ASSENTO: 445

tniD

25

FRISOKAR
LONC 003

RS 189.00

RS 4.725,00

4I0KM, ENCOSTO! aSO X 2eOKH, ALTURA ATÉ
ISSENTO:

a45HM,

ALTURA

ATÉ

O

ENCOSTO:

leSHM,
PROFUNDIDADE:
SSOKH,
LARCU
INDIVIDUAL: S25HH, LARGURA TOTAL; I570MH
<eSA DE TRABALHO. TAMPO CONFECCIONADO _

4DF DE 25 KM OE ESPESSURA, COH CilANFRO W,

IRCA OE TRABALHO E FRENTE E LATERAIS RETAS
TAMPO COM PASSA CABOS, REVESTIDO El

LAMINADO HELAMlHICO DE BAIXA PRESSAO, CO
:iH2A, BORDAS BOLEADAS, COH ACABAMENTO El.

'ERNIZ POLIÜRETAHICO SOBRE O NDF NATURAL,
PAItlCL FRONTAL (SAIA) CG.H 15MH DE CSPESSUR

ÈHltllHA. PEDESTAIS LATERAIS EH CHAPA OE AÇ
STAHPADA COH TAMPA INTERNA REMOVlVEL PA
ASSACOl
DA
FIACAO.
cmt TRATAHENT

Digitalizado com CamScanner

.HTIFERRUGINOSO,

ACABAMENTO EH

PINTURA

p6xi pò ha cor preta e sapatas HIVEUÜORAS
PISO. DIMENSÕES! l,20H X 0,7SH ALTURA
H, GAVETEIRO REFORÇADO COM TRES

UHD

15

UHD

15

■AS COM MEDIDAS INTERNAS ENTRE 36 E 38
LARGURA,

O

A

12

ECCIOHADA

BCS
HE-T 025

RS 270,00

RS 4,050,00

BiS

RS 283.33

RS 4.249,95

41 A 43 CM DE PROFUNDIDADE

CM

DE

EK

AÇO OU

ALTURA,
EH

COM
HOF

CAIXA
15

NAS

ERAIS COH FUNDO EH HOF OU COMPENSADO DE

KM.

NO HlNIKO,

FRENTE REVESTIDA COH

íESHO MATERIAL 00 TAMPO, GUIAS DESLIZANTES

(TRILHOS
METÁLICOS}
EH
ACO,
TIPO
MACHOFEkEA, PARA A AÇAO DE ABRIR/FECHAR,
GAVETEIRO CCH CHAVE E INSTALADO SOB O TAMPO

E

NO

LIMITE

EXTERNO

DIREITO,

GARANTIA

MÍNIMA DE OS ANOS PARA TODOS OS COMPONENTES
DO ITEM.

MESA DE TRABALHO TAMPA CONFTCCIOHAOO CM HOF

3E 25 KM DE ESPESSURA, COH CKANFRO NA AREI
DE

TRABALHO

TAMPO

COM

E

FRENTE

PASSA

E

LATERAIS

CASOS,

RETAS.

REVESTIDO

EM

LAMINADO HEIAHÍNICO OE OAIXA PRESSAO, COR
CINZA,

BORDAS BOLEAOAS,

COM ACABAMENTO EH

VERNIZ POLIURETAHICO SOBRE O MOF NATURAL,
PAINEL FRONTAL (SAIA) COH 15HM DE ESPESSURA

MlHlMA, PEDESTAIS LATERAIS EH CHAPA OE ACO
ESTAMPADA CC« TAMPA INTERNA Ri340VlV£L PARA
PASSAGEM
DA
FIAÇAO,
COM
TRATAMENTO
ANTIFERRUCINOSO,
ACABAMENTO EH PINTURA

iPíiXI Pô NA COR PRCTA B SAPATAS HIVELADORAS
5E PISO. DIMENSÕES: 1,20M X 0,75(4 ALTURA

)/74

10

H,

GAVETEIRO

REFORÇADO

COM

DUAS

GAVETAS COH MEDIDAS INTERNAS ENTRE 36 B 38
CM DE LARGURA, 41 A 43 CM DE PROFUNOIDADf
10 A 12 CM OE ALTURA, COH CAIXA
ONFECCIONADA EH AÇO OU EH MOF 15 NAS
UTERAIS COH FUNDO EM HDF OU COMPENSADO DE
KN. NO HtNIHO, FRENTE REVESTIDA COH C
MESMO MATERIAL DO TAMPO, GUIAS DESLIZANTES

MC-T

022

(TRILHOS
METÁLICOS)
EH
AÇO,
TIPC
MACHOFÊMEA. PARA A AÇÁO DE ABRIR/FECHAR,
GAVETEIRO COH CHAVE B INSTALADO SOB O TAMPO

HO

LIMITE

EXTERNO

DIREITO,

GARANTIA

MlNIKA DE 05 ANOS PARA TODOS OS COHPONB((TES
DO ITEM

TOCAI. RS 13.02«,9S

CLÁUSULA QUARTA - DO REA^TUSCAMENTO:

""'""dos S40 ÍIKOS pelo peiiodo de ut» ano. exceto para os casos previstos no

Art. 65, SS 5* c 6*. da Lei 8.666/93.

4.2 C^ortendo o desequilíbrio econômico-tinoneelto do contrato, poderá ser restabelecida a
f!.
e
P""' Pact"#"™
termos do expresso
Art. 65. doInciso
II, Alínea d, da
Lei 8.666/93,
mediante
comptovaçáoinicialmente,
documental e nos
requerimento
Contratado.
CLÁUSULA QUINTA - DA OOTACÁO:

5.1 As despesas coreetáo por conta da sequlnte dotação, constante do orçamento vlqentet
PROGRAMAS!
02.111

08.122.2605.2072
4490.52.00.001

00.244.1703.2074
449052 - 001
449052

- 311

00.244.1703.2075

•

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

ManutonçÜo das Abivldadea do Fundo Municipal do Aaslsttaola
Equipamentos e material permanente

Manutonçio e leploaontaoSo do Pxoqraaa Bolsa Pamilia - fbp Cad. Únloo
Equiparwntos e material permanente
Equipanencos e material permanente

Konutancio de Pcoçcaoa do Atoncáe Znbogsal a raailia - PAIT
Equipanencos e material permanente
Equlpanentos e material permanente

Monutonçáo e laq>l<«ontacao da. Ac&ea de Acolhlmonto - Caaa de Faaeamua
Equipamentos e material permanente
Equipamentos e material permanente

® I.ç>lamontaç4o daa AcBos de AcoUtimonto tnoticuotonal- Boeldânci*
Equipanencos e nateriai permanente
Equipamentos e material permanente

Manutonçio do Contro Bapoeialimado da Assiatincia Social - r-pTlAN

EqulpaBentos e material permanente

Digitalizado com CamScanner

449052 - OU
06 243 1204 2019

CqulpAinontoa e matorlal pormanonto
KknuconpAo do Sorvlpo da ConvlvAnoia - cclança

449052 - 001

Cquipanentoa o macarlAl pormanonte

449052 - 311

Equlpanontos o macorial pornaaonco

08 241 1706 20D0
449052 - 001
449052 - 311
OS 243 1104 2081
449052 - 001
449052 - 311

HanutançSo do 5acvlço da ConvlvAncla - Idoso
equipamentos e material permanente
Equlpancncos e material pernanente
HanutunçOo do âacvlco do Convivência do Molaaeonta

Gquipsnontos c material permanente
equipamentos e suterlal permanente

OS 244 1101 2002
449052 - 001
449052 - 311

Hanutonoâo o leploBantapOe dae Acfioo de CKBA9 - Coatxo P07
Cquiparaontos e material permanente
Equipamentos c material permanente

08 243 1104 20S3
449052 - 001
449052 - 311

HanutençAo o iBplaaanUçâo das Aç&os KatsatAgicaa do PCTX

OD 244 1101 2100
449052 - 001
449052 - 311

Konutonoêo da Casa de ZnclueAo

08 244 1101 2109

Ksnutonplo do contco do ConvLv&noia paxa o Idoao
Equipamentos o matorlal pormanonto

449052 • 001
449052 - 311

08 126 2102 2145
449052 - 001

08 306 1101 2146

Equipamentos e material permanente
Equipamentos c material permanente

Equipamentos o material pormanonto
Equipamentos o material permanente

Equipanontos e material pormanonto
ModocnleapAo da Coatêo Administrativa

Equlpamontos c material pernanente
Kanutonpáo do Banco do AXlnontoe

equipamentos o matorlal pormanonto

449052 - 001
449052 - 311

equipamentos e materiol pernanente

08 243 1104 2204
449052 • 311

Programa Criança Falia
Equipamentos e material permanente

Cr^USULA 8E3(TA - DO SAQAKKNTO:

6.1 O pagamento scrê ncdionte E34PDIH0, do acordo com as quantidades sfetivonente entregues/ apOa
a data do recebimento dorinltivo do objeto, pela conissflo do Recebimento, mediante apresentação
do Nota riscai, conCerida e atestada. O paganonto doverê ser efetuado no praro aiSximo de 30
(trinta) di.^a ap6a a apresentação da Noto Fiscal.

6.2 Os preces scrSo (ixos e irreajuscúvels nos ternos da legislação em vigor, durante a vigência
deste contrato, salvo os casos previstos no Art. 65, parSgrafos 5* e 6* da I,el 8.666/93, de
forma a ser mantido o Equilíbrio EconOnico-Pinancolro do Contrato.
6.3 Para cfetlvaçAo doa pagamentos respectivos, deverSo ser apresentados Juntamente con as
Faturas • Notas Fiscais, as Ccrtlddcs Negativas do débito CHD do INSS, CRF do FST5 e com a
Fazenda Municipal do doodcllio do proponente, devidamente atualizada;

6.4 O nSo cumprimento do subiten anterior, implicará na suscaçSo do pagamento que aò aerS
processado após a apresentação das referidas carcidces, não podendo ser considerado atraso de
pagamento.

CLÁUSULA SBTSHA - DOS PRAS08 B LOCAL OB EtfníBGA!
a. O objeto desta licitação deverá ser entregue parceladamence, mediante a expedição de
solicitação de Cornccimenco pelo Setor competente, a qual deverá ser atendida no prazo
máximo dc 15 (quinze) dias a contar da data do recebimento da respectiva solicitação.
b. As entregas do objeto desta licitação dcvorão ser realizadas na Soccataria da Asoiatancia
Social da Peofoltura Municipal do Santa Rita, PB situada ã Avenida Fiávio Ribeiro Coutinho,

s/n, Centro, CEP: 58.300-220, Santa Rita, PB, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis,
sempre contados a partir do recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho. O Horário dc
entrega deverá ocorrer no período de 08 ás 11 hs, dc Segunda á sexta-feira.
c. Todas as despesas de transporte, ttibutos, freto, carregamento, descarregamento, encargos
trabalhistas e

previdcnciários e outros custos decorrentes direta

e

indiretamente do

(ocneclmento do objeto desta licitaçSo, correrão por conta exclusiva da contratada.
d. O prazo dc vigência do presente contrato será determinado: até o Zliukl do oxoeelelo
Elnancoiee da 3020, considerado da data de sua assinatura.

a.ÁU3ULA OITAVA - D08 BMCARGOS DA SECRJSTARXA KinaCIPAL DB ASSISTÊNCIA SOCIAL B OA LlCtTAHXB
VXNUUURAl

8.) Caberá a 8aee«taxia d* Aaaiatanols Social da PcaCaltuea MuUetpol da Santa Rita, PB:
a. Permitlc durante a vigáncia do Contrato, o acesso dos representances/pccposcos e
empregados da CONTRATADA ao local de entrega dos produtos nas dependências da Soczetacia

da Asslatonela Social da Pcofoituea Municipal da Santa Rita, fb, desde que devidamente
identificados o acompanhados por representante do CONTRATANTE;
b.

Promover o acompanhamento e a fiscalização quando da entrega dos produtos, sob os
aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas

e comunicando á CONTRATADA a oeocrdncia de qualquer fato que exija medidas corretlvae
por parte desta;

Comunicar á licltante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos

Digitaliza(do com CamScanner

« Intcrionpcr in«ilUCi>mi»ilii o rornaclnanco, »a Cor o caiof
cjíio leccaltoí lornoçam os pio«UiCüs objoto closto PtagSoj

CCWTWThtCv

••clatoelm.mo» <iu« vanhsn n aoE solicitados psls

risraUtar o ccnlra^o na lote»* disposta no sctlgo «7 ds (.«1 S.C^C/OSi
Etrtuar o p«o»n»nio A COMTUATíVOA en at« 30 (triniat dias spOs o acosto da Poca riscai/

latnta cio H.iteclal o/ou aarvlçosi

AlBSiar » esecicAo do objeto iloato Contrato, por Mio Uo 3otor Compolento»

l-orn.coi atestado ila cajMClcJade técnica qoanclo soUcltaüo, closdo que atendidas as
obcigacv^ps contiatiials.

^

vei uimo u»

«.tCjb«rá A Itctcante vrnceUora:

Responder, nm telacAo aos seus eispcegauo». por codas as despesas decorrentes da «ntreoa

de produto e/ou serviços, t.tls comot a) salarlosf b) se,juros de acidente» c» taxaL

loposeos e croncrlbuicaesí dl Indenlxavôes» e) vnies-corelcéo» C) v.sles-transporte; e

Ql outras que por ventura venham a ser criadas e exigidas polo Governo»

b.

Hanicr. ainda, os seus eisprcgados Idonclflcados por crachá, quando em trabalho, devendo
substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado Inconveniente é boa
ordem e As noima» diseiplinarea d.i aoomtaeia de Aesietonoia Social da Pcefelbura
Municipal d« Santa ItiCa, PD»

c. Respeitar as normas e procedimentos de controle c ncoaso As dependíncíaa do Soesotuta
de AsBietoncla social da Prefoltuca Municipal da Santa Rita. PD;

d. Responder pelo» danos causados diretamente a w ou n terceiros, decorrentes de «ua culpa
Ou dolo. durante a entrega do produto, nAo excluindo ou reduzindo casa responsabilldAde
a (iscalizacAo ou o aconpanh.imento pela Soocoturla Kunioipul da Aflaiatanoia Social;
c. Socretaria do Asstatoncia Social da rcitCaiturs Municipal do Santa Rita, PS, quando
esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante n nntroga do produto;

C. Entregar os produtos wévlno da 10 (dos) dias, contados a partir da data de assinatura
00 contrato/empenho. O doscuíaprimento ao prazo cit.ido sujeicarA a empresa contcscads A
penalidade de multa.

g. Encarrega-se da entrega dos itens sdqulridos, arc.indo com quslquor custo advindo do
transporte, carga, descarga, be»a como qualquer serviço relativo ao procedliaanto de
entrega.

h. Ho ato do entrega do objeto, devecA sor aprosontado documento ílacal válido
correspondente ao (ornecleenco.

i. Comunicar a Secrstauria do Asslstonoia Social da Prefaitura Municipal <to SMts flita, PB,
por escrito, qualquer anom.tlidadc de carAtor urgente o prestar os esclacecinentos que
Julgar necessirio»

J. Justificar, no caso de descumprinonto do prazo citado no item anterior ou pacailsacáo
do (orncclnento, por escrito, «a até 24 hof.is contadas da entrega (ruacrada;

t. Co<^un^car ao COHtrataste, por escrito, se verificar condlcdcs que possam prejudicar a
prestacAo ou a Iminência de fatos que possam Interferir na perfeita exocuçAO doste
conttaio. bem como atraso ou p.nrallaacAo do Corneclnenco apresentando raides

justiticadoras, as quais serio objeto de analiso, que poderio ser ou nio aceitas pelo
Conttst.inte;

1. Encontr«r-sc eo dia coia as obrigacAes fiscais, 0)a conformidade cota o previsto no
procedimento llcltacorlo;

I*. Manter-se era cmpatlbilidade com as obcigacOes a soien assumidas, além de todas as

condiçOes de hsbiUcaçio e qualificacio exigidas neste Ptcgio, durante coda a execução
do contrato;

r. Emitir a nota fiscal, constando na laosma a iníorisacAo sobro os recursos utilizados para
custeio oeste contrato»

o. Trazer ao setor do Empenho as Hotas riscais aco-mpanhadas das respectivas certidões de
natureza fiscal;

p. Sc os produtos entregues forem recusados, a empcosa sori adveetida para o ciunprimento
ínedjaio de suas obrigações, lhe sendo concedido o prazo máximo de 24 (vinte « quatro)
horas, efetivando a troca dos produtos ou apresentando defesa num prazo de 24 {vinte e

quatroí horas, sob pena de apllcaçio da multa prevista neste Edital e demais medidas
que se fizerem necessárias.

CLÁUSULA HOKA - DAS OBRICAÇÔM GERAIS, SOCIAIS, CCKKRCIAIS B RSCAIS DA VBMCEDORX.
9.1 A licUance vencedora caberi, também:

a. Assujzir a responsabilidade por todos os encargos ptcvidenelArlos c obrigações sociais
previstos na legislação social c trabalhista cm vigor, obrigando-sc a salda-los na
época própria, vez que os seus empregados nAo nantetAo nenhum vinculo crapregaticio com

a Sacrmuris de Aaaistancts Social da Prafalturn Municipal da ssjica Rita^ PB;
b. Assuitit, tairbín. a responsabilidade por todas as providências o
obrigações
eitabelecidas na legislação especifica dc acidentes de trabalho, quando, em ocorrência
da espécie, forem vltiitas os seus ei^tcgados quando do fornecimento do produto ou em
conexão com ele. «inda que acontecido em dependência do Soorataria da Assistancia
O* Vr«f*ituc« MmielpAl d« 8«ntA Rita, POi

e. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas
ao

fornecimento do produto, originaclamente ou vinculada por prevenção, conexão ou

contingência» e

d. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos tlaeaia e conerclais rasultantes da
adjudiesçAo deste Pregão.

e. Obter codss as licenças, autorizações e franquias necessárias A cxecuçAo do contrato
pagando os emolumentos prescritos e»t lei.
^•2 Devera a licitante vencedora observar:

a. Cueprir todas as obrigações, assumindo co»bo exclusivanonte seus os riscos « as despesas
decorrentes da boa e perfeita execuçáo do objeto;

b. Executar o objoto em perfeitas condições, no prazo e local especificado nsste TR. em

Digitalizado com CamScanner

aconpftnhado dA lospecclva nota fiscal constando dotaihadanente as Indlcacdes da marca,

fabricante, tipo, procedência e prazo de garantia;
c. Reaponsabllizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos bens, de acordo coia os artigos
12,11,18 e 26, do COdlgo do Defesa do Consumidor (Lei n* 8.078, de 1990];

d. Substituir, roparar, corrigir, ou roconstltuir, is suas expensas, no prazo isAxii» de IS
dias, os bens que apresentarem alterações, deteriorações, imperfeições ou guaiaquer
irregularidades dlacccpantos âs

CKlg&ncias do instrumento convocaCOrio, ainda que

constatados apOa o rccobimento o ou pagamento.

e. Atender proncanento a quaisquer exigências da ftdminiscraçSo, inerentes ao objeto da
presente licltaçAo;

f. Comunicar i Administração, no prazo de 24(vinte e quatro) horas que antecede a data da
oxeeuÇiio do objeto, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, con
a devida comprovaçao;

g. Hanter. durante todn a execução do contrato, em compatibilidade coo as Obrigações
assumidas, codas as condiçses de habilitação o qualificação exigidas na llcltacão;

h. Hão transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigaçdes
assumidas, nem subcontcatar qualquer das piescaçees a que escã obrigada, exceto nas
condiçOos autorizadas no Tccno de Referências ou minuta de contrato;
i. Responsabilizar-se pelas despesos dos tributos, encargos trabalhistas, prevideneiécios,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, dcsiocaitiento de pessoal,|
garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do

j. Oeitii Nota Fiscal correspondente á sede ou filial da empresa que
documentação na (ase de habilitação; enquadrando-se, rigorosamente, dentre

entou

legais, normas o especificações técnicas correspondentes.
9.3. DOS PRAZOS

al

O prazo pata a execução do objeto desta contratação e que admite prorco
previstos na legislação vigente, cstã abaixo indicado e serA considera
assinatura do Contrato;

b>

O prazo de vigência do contrato será atê o oxoccicio fij^ancalco de 2020
data de assinatura do contrato.

9.4. DA EXECUÇÃO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇAO 00 OBJETO

a) os bens deverão ser entregues em embalagem originais na Secretaria de Assistência Social.
b) rica assegurado a Secretaria de Hunicipal de Assistência Social, o direito de rejeitar,
no todo ou en parte, os itens entregues em desacordo com as especificações exigidas no

Edital, ficando a eaipresa COHTRATADA obrigada a substituir e/ou reparar os itens
iccegulsrcs no prazo de até 30 dias a contar da sua notificação, que ficsrA a cargo da
Secretaria de Assistência Social.

Cl

A COMTRATADA se obrlgs a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, as partes do material desta contratação en que se verificarem vidos, defeitos,
ou incorreções resultantes dos materiais empregados ou da execução dos íoenecimentos, na
forma estabelecida neste Termo de Referência.

d) As despesas de (retc/crabalagem deverão estar inclusas no preço proposto, e em hipótese
alguma poderão ser destacadas quando da emissão da nota Ciscai/fatura.
e)

A

empresa

contratada

deverá

fornecer

os

itens

estritamente

de

acordo

coa

as

especificações descritas neste Termo de Referência, bem como nos prazos e quantitativos
nele estabelecidos, responsabilizando-se pela substituição dos mesnos na hipótese de

estarem em desacordo com as referidas especificações, bem
O

como não estiver de acordo com a amostra apresentada c aprovada, sob pena de aplicação
de sançOes administrativas.

g) Prestar as informaçOes e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelo CONTRATANTE.
9.S A inadimplência da licitante, cora referência aos encargos estabelecidos no subitem anterior,
não transfere a

responsabilidade por seu paganento A Secretaria do Aesietonela Social da

PraCeiCura Municipal de Santa Rita, FO, nem poderA onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual
a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou
passiva, com a Seorotacla do Assistência Social da ProColtura Municipal da Santa Rita, PB.

CLÃUSOLA DÉCIMA - DA ALTERACAO B RfiSCISAO DO CONTRAIO:
ID.l O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 57 e 65 da Lei
8.666/93, desde que haja interesse da Socrobacia do Aasletoncia social da Profeltura Municipal
de Santa Rita, PB, con a apresentação das devidas justificativas adequadas a este Pregão.
10.2 No interesse da Secretaria de Aasletoncia Social da PreCoiCura Hunicipal de Santa Rita,
PB, o valor inicial atualizado do contrato poderA ser aumentado ou suprimido atê o limite de

251 (vinte e cinco por cento), conforme disposto no Artigo 65, parágrafos I* e 2'. da Lei n*.
8.666/93.

a. a licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mcstoas condiçâes licitadas, os
dccesclnos ou suprcssOes que se fizerem necessários; e

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

10.3 A Inexecucão total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Loi no 8.666/93.

a. Os casos de rescisão contratual serão fornalmento motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório o a ampla defesa.

10.4 A rescisão do contrato poderá ser;
a. deternlnada por ato unllacecal o escrito da Secsot&ria do Aoeiotanaia Seelsl da
Pcataiturs mnielpal do Santa Rita, PD, nos casos enumerados nos Incisos I a XII o XVII

do artigo 78 da Lei mencioneda, nocificando-se a licitante vencedora com a ontecedéncia
mlnlna de 05 (cinco) dias; ou

b. amiglvei, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Pregão, desde que haja
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convenlincid para a Ssetotarla do Aaeistanela aoolai da Pee£eltura Nunlolpal da Santa
lUta, par ou

.

c. judicial, nos temos da legislação vigente pertinente a natiila.

10.1 h rescisão aOAinlsCtatlva ou anigavel secA precedida de autocliacSo eseeita e (undanentada
da autoridade conpetente.
CXAUSUIA DBCOA PRlHEIIUi - DAS PSMADZnKOBSl

Aos fornecedoces/contcatados gue descumpritem total ou parcialmente OS contratos celebrados co» a

Socrotacio da Aaaiacanoia soelal da Profeltuta «uniolpal da Santa Rita, PB, e ao» licitante» que

comotao atos visando a frustrar os objetivos da licitação, serão aplicada», penalidades cabíveis
fundaocntadas na Lei 0.666/93 e na Lei 10.620/02, as seguintes sançOes;
I - AdvertOncia; ii - Hulta:

a} 0.3 \ (tres décimo» por cento) por dia, até o ctlpéslj» dia de atraso, aebee
o valor do fornecimento

ou serviço nao realisado, ou sobre a etapa do cconograna físico de obras nAo
cumprido;

b) 10 % (dos por conto) sobre o valor total ou parcial da obcigaçAo nSo curtida,
com o conseqüente cancelamento da nota de empenho ou documento equivalente
ili - Suspensão Temporária de participação em licitação e impedimento de contratar co»
a AdininistraçAo, por prazo nAo superior a 02 (dois) anos;

IV - DcclaraçAo de Inldonoidada para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçAo ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a AdminístraçAo pelos prejuízos resultantes e depois
de decorrido o praro da sançSo aplicada com base no inciso anterior.
S 1* O valor da multa aplicada, nos termos do inciso 11, saci descontado do

valor da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela AdministraçAo
ou cobrado judicialmente, sendo corrigida monetarlaaente, de conformidade com
a

variação do IPCA, a

partir do

terno iniciai, até a data do efetivo

recolhinento.

S 2* A pene de multa poderé ser aplicada cumulativamente com as deMis sançOes
restritivas de direitos penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 o
na Lei 10.520/02.

5 3'. A contagem do período de atraso na execuçAo dos ajustes será realizada a
partir do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido
para o cumprimento da obrigaçgo.
5 é* A suspensão temporária impedirá o fornecedor de licitar e contratar com a

Administração Pública pelos seguintes prazos:
1- 06 (seis) meses, noa casos de:

a)aplicação dc duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze)
meses, sem que o foineccdoc/contratado tenha adotado as medidas

corretivas no prazo determinado pela Administração;
b) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida;
II ^ 12 (doze) meses, nos casos dc:

a) retardamento Imotivado da execução de obra, de serviço, dc suas
parcelas ou do fornecimento do bens.

III ~ 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de;

a) entregar como verdadeira, mercadoria falsificada, adulterada,
deteriorada ou danificada;

b) paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de bens

sen justa fundamentação e prévia comunicação A Administração;
c) praticar ato ilícito visando a frustrar os objetivos de
licitação no ârJjlco da Administração Pública Hunicipal, ou
d) sofier condenação definitiva pot praticar, por meio doloso,
fraude fiscal no recolhinento de qualquer tributo.
S S* Serã declarado inidôneo, ficando impedido de licitar c contratar com a

Administração Pública, por tempo indecerninado, o fornecedor que:
t- não regularizar a inadimplência contratual nos prazos estipulados
nos incisos do parágrafo anterior, ou

II - demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração
Pública, cn virtude dc ato ilícito praticado.

96 Ka modalidade pregão, ao focnccedot que, convocado dentro do prazo de

validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento
da execução do seu objeto, comportar-se de modo IniaOneo ou cometer fraude
fiscal, será aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar com o
Hunlclpío por prazo nâo superior a 05 (cinco) anos, sendo doscredenclado do

Sistema de Cadastro do rornecedores, sen prejuízo das multas previstas cm editai
e no contrato e das comlnaçôes legais, aplicado e dosadas segundo a natureza
e a gravidade da falta cometida.

sanções administrativas penalidades fundamentadas na Lei 8.666/93 e na

ig.»..0/02. são de competência do ordonadot de despesa desta Secretaria.

.ní 1

sanções e penalidades cabíveis, fundamentadas na Lei 8.666/93

« 2,..r i ÍO-S20/02. deteminarA a publicação do extrato de sua decisão no SemanArio Oficial.
I - nome ou razão social do fornecedor e número de inscrição no Cadastro Nacional de

O ()viAi aevcrâ conter:

r99SO^S JurXOiCâS —

CMPJ ou no Cadastro de Pessoas físicas - CPF;
II - nome e CPF de rodes os socios;
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