
'■^<£
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COHTPAION°: 217/2020
PROCESSO ADKNZSTRAIZVO N": 104/2020
PHESito ELETRÔNICO tl°: 016/2020

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE 81 CELEBRAM A
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA B MJ
COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI. PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS CCMPORME DISCRIMINADO NESTE
INSTRUMENTO KA FORMA ABAIXO:

Pelo pxeeeate inatrusanto particular da contrato, do ua lado a SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, atzavéa do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ente de Direito
Pútolico Intomo, sediado A Rua Fredorico Ozanan, n' 44, Centro, CEP: 58.300-220, Santa
Rita, Estado da Paraíba, Inscrito no Cadastro Geral do Contribuinte do Ministério da
Fasonda sob o n° 08.699,269/0001-10, nosto ato ropcaaentado pela Ilustrissiaa Soeretária
Municipal de Asaiatència Social, a Sra. CONCEIÇÃO AMÁLIA DA SILVA PEREIRA, inscrita no
CPF/HF sob O n° CPF: 022.560.034-00, doravante siaplesMnts CONTRATANTE, e do outro lado
MJ e-nm^cxo DE MÓVEIS BIRPT.t cNPJ n° 07.631.411/0001-24, situada na Rua AV JOAQUIM NABUCO,
n® 385 - CENTRO - ABREU E LIMA /PE - CEP 53.510-740 -doravante suaplesmente CONTRATADO,
doeldiraa aa partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas
cláusulaa e condições seguintes:

CLÃUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS 00 CONTRATO:
1.1 Sats contrato decorro da licitação sodalidado Pregão Eletrônico n* 016/2020,
processada nos temos da Lei Federal n® 10.520, do 17 de Julho de 2002 e subsidiariaiEante
a Lei Federai n" 8.666, da 21 do Junho da 1993; Lei CosçleBentaz n® 123, do 14 de
Oercobro de 2006; Decreto Federal n® 3.555, da 08 do Agosto do 2000; Decreto Federal
n° 7.892. do 23 de laneico do 2013; Lei Coaplemintar 147/2014; Decreto Federal n 9.538
de 06 do outubro de 2015; Decreto n* 9.488 do 31 de agosto de 2018; Decreto Federal n*
10.024 de 20 da setembro de 2019, e legislação pertinente, consideradas as altsraçôea
posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SECUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:
2.10 presento contrato toa por objeto; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB.

2.1.0 fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste
instrumento, proposta apresentada. Pregão Pregão Eletrônico n® 016/2020 o instruções
do Contratanto, documentos essas que ficara íaeondo partes integrantes do presente
contrato, indspendento do transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
3.1 O valor total deste contrato á da RS 9.SSS,S0(Nove mil quinhentos e cinqüenta e
cinco reaia a cinqüenta centavos)

ITO- cspccificacAo (WTD QUAMT. MARCA PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
5 CLIPS N°2 GALVANIZADO C/100 ÍÇS CX 100 ECOCLIPS RS 1,26 RS 126,00

8 CLIPS N°8 GALVANIZADO C/2S PCS CX 3O0 ECOCLIPS RS 1,21 RS 363,00
10 :OIUtETIVO LIQUIDO, BASE DAGUA, SCCASS-

AÁPIDA, ATÔXICO, INODORO. HÃC
INFLAHÁVEL, CCM CRQ DO QUIkICC
RESPONSÁVEL, EH FRASCO COM 18 ML,
ALIDADC2 AN09: C/12

CX 100 (XINORIE RS 11,37 RS 1.137,00

29 PASTA DE POLICNDA CCM ABAS E ELÁSTICO,
TAMANHO OFÍCIO, LOMBADA DE 2 CM,
IIVERSAS CORES

UND 4O0 ALAPLAST RS 1,93 RS 772,00

35 iORRACSA ALBICH CCM DUAS CORES CX CCM 4C
pçs.

CX 100 REDBOR RS 16,69 RS 1.669,00

48 XLA B< BASTAO ZIC CCtOH C/12 TB DELTA CX 50 LEONORA RS 14.20 RS 714,00
55 eSCARCELA PAPELAO COM ELÁSTICO PCT C/2a PCT 150 FROMA RS 27.19 RS 4.078.50
68 PASTA PLÁSTICA EM PVC, CCH ABA E

ILÁSTICO (CORES) MÉDIA.
UND 100 ALAPLAST RS 1,77 RS 177,00

69 ?ASTA PLASTICA Bí PVC, CCM ABA E
CLÁSTICO (CORES) GROSSA.

uim 100 ALAPLAST RS 2,31 RS 231,00

78 tPlNCEL H°ie CASO PLÁSTICO. PONTA CHATA. UND 100 LEONORA RS 2.88 RSaOB.OO
TOTAL RS 9.555.50

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMEHTO:
4.1 Os preços contratados são fixos pelo período de ua ano, exceto para oa casos
previstos no Art. 65, SS 5® o 6®, da Lei 6.666/93,
4.2 Ocorrendo o doaequilibrio oconômico-financoiro do contrato, podará ser
restabelecida a relação que as partos pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65.
Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento
expresso do Contratado.

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



PBOGRMOâ:

ELEMENTOS DE DESPESAS / APLICAÇAO /PONTE

02.111

oe.122.2605.2072

3390.30.00.001

OB.244.1703.2074

3390.30.00.001

3390.30.00.311

OB.244.1703.2075

3390.30.00.001

3390.30.00.311

00.244.1707.2076

3390.30.00.001

3390.30.00.311

08.244.1707.2077

3390.30.00.001

3390.30.00.311

08 243 1704 2078

3390.30.00.001

3390.30.00.311

08 243 1704 2079

3390.30.00.001

3390.30.00.311

08 241 1706 2080

3390.30.00.001

3390.30.00.311

08 243 1704 2081

3390.30.00.001

3390.30.00.311

08 244 1707 2082

3390.30.00.001

3390.30.00.311

08 243 1704 2083

3390.30.00.001

3390.30.00.311

08 244 1707 2108

3390.30.00.001

3390.30.00.311

08 244 1707 2109

3390.30.00.001

3390.30.00.311

08 126 2102 2145

3390.30.00.001

08 306 1707 2146

3390.30.00.001

3390.30.00.311

08 243 1704 2204

3390.30.00.311

FUNDO MUNICIPAL DB ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS

Manutenção daa Atividades do Fundo Municipal de Assistãnoia S<
Hatecial da Consuao

Manutenção a liqslemantaçâo do Pcogcana Bolsa Familie - FBF Cad
Material da Consumo

Material da Consumo

Manutenção do Programa de Atenção Integral a familia - PAIF
Material de Consumo

Material da Consumo

Manutenção e I^lementação daa Açdee do AcoUilmento - casa de Paesagem
Material de Consumo

Material de Consumo

Manutenção o iiq>lamantação das Açdes do Acolhimento Institucional'
Resadõncia Inclusiva

Hatecial de Consumo

Material de Consumo

Manutenção do Centro Especializado da AeBisténcia Sooial - CREAS

Material de Consumo

Material da Consumo

Manutenção do Serviço de Convivência - Criança

Material de Consumo

Material de Consumo

Manutenção do Serviço de Convivência - Idoso

Material de Cenaumo

Hatecial de Consumo

Manutenção do Serviço de Convivência da Adolescente

Haterial da Consumo

Material de Consumo

Manutonção a Iqolementação das Ações do CREAS - Centro POP
Haterial de Consumo

Material da Consumo

Manutenção e Isgileaentacão daa Açõea Estratégicas do PETI
Haterial de Consumo

Material da Consumo

Manutonção da Casa do Inclusão

Material de Consumo

Haterial da Consumo

Manutenção do Centro de Convivência para o Idoeo

Material de Consumo

Material de Consumo

Modernização da Gestão Administrativa

Material de Consumo

Manutenção do Banco do Alimentos

Material de Consuao

Material de Consumo

Progzeuaa Cciança Eêliz

Haterial do Consumo

CLAU9ULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

6.1 O pagamento será mediante EMPENHO, de acordo com as quantidades efetivamente
entregues, após a data do recobiMnto definitivo do objeto, pela Comissão de
Recebimento, modianto apresentação do Nota Fiscal, conferida e atestada. O pagamento
dovorã oor efetuado no prezo m&ximo do 30 <trinta) dias após a apresentação da Nota
Fiscal.

6.2 Os preços sorão fixos e icroajustáveis nos tonos da legislação em vigor, durante



a vigência deate contrato, salvo os casos previstos no Act. 65, parágrafos 5* e
Lei 6.666/93, da Cocaa a ser aantido o Equilihrio Econômico-Financeiro do Contrat
6.3 Para efetivação dos pagasantos respectivos, deverão ser aprosentados juntaBOnumoB rO/ 'VI
as Faturas e Notas Fiscais, as Certidões Negativas de débito CND do INSS, CRF d^^JFGTS ^
e coa a Fasenda Municipal do dooicilio do proponente, devidaiaante atualisada; | . Oí
6.4 O não cunprioento do subltea anterior, inplieará na sustaçâo do pagaaanto
aerá processado após a apresentação das referidas certidões, não podendo ser consie
atraso de pagamento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA:
a. o objeto desta licitação deverá ser entregue porceladamente, mediante a expedição

de solicitação da fomecimonto polo Setor Competente, a qual deverá ser atondida
no prazo mAvSwn da lo (Der) dtaa a contar da data do reeebimanto da respectiva
solicitação,

b. As entregas do objeto desta licitação deverão ser realizadas na Secretaria de
Assistência Social da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB situada ã Avenida
Flávio Ribeiro Coutinho, s/n. Centro, CEP: 58.300-220, Santa Sita, PB, no prazo
náxitto da 10 (dez) dias úteis, se^re contados a partir do recebimento pelo
fornecedor da Nota de Bqpenbo. o Horário de entrega deverá ocorrer no período de
08 ás 17 hs, da Segunda à sexta-feira.

c. Todas as doaposas de transporte, tributos, froto, carrogamento, desearregamonto,
encargos trabalhistas e previdenciários a outros custos decorrentes direta e
indiretamente do fomeclnonto do objeto desta licitação, correrão por conta
exclusiva da contratada.

d. O prazo de vigência do presente contrato será determinado: até o final do exexcielo
financeira de 2020, considerado da data da sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA SECRETARIA MAIICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA LZCITANTE
VENCEDORA:

8.1 Caberá a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Santa
Rita, PB:

a. Permitir durante a vigência do Contrato, o acesso dos representantes/pcepostos
e emprogadoa da CONTRATADA ao local de entrega doa produtos nas depondóncias
da Secretaria de Aasiateneia Social da Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB,
desde que devidamente identificados e acoiig>anhados por representante do
CONTRATANTE;

b. Promover O acospanhamanto e a fiaealizaçâo quando da ontroga doa produtos, sob
08 aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas
detectadas e comunicando à CONTRATADA a ocorrência da qualquer fato que exija
medidas corretivas por parte desta;

c. Comunicar à licltante vencedora, qualquor irregularidade ao fornecimento dos
produtos e interrosper imediatamente o fornecimento, ae for o caso;

d. Ispedir que tereolroo forneçam os produtos objeto deste Pregão;
e. Prestar as informações e os eaclaxscinantoa que venham a ser solicitados pela

CONTRATADA;

£. Fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo 67 da X,ei 8.666/93;
g. Efetuar o pagamento à CONTRATADA em até 30 (trinta) dias após o atesto da Nota

Fiscal/ Fatura do Matorial e/ou serviços;
h. Atestar a execução do objeto deste Contrato, por maio do Setor Competente;
i. Fornecer atestado da capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas

as obrigações contratuais.

3-
S.lCaberá à lieitanto vencedora:

a. Responder, em relação aos seus empregados, por codas as
despesas decorrentes da entrega da produto e/ou serviços, tais como:
a) salários; b) seguros de acidente; c) taxas, impostos e
contribuições; d) indenizações; e) vales-zefeição; £) vales-
zransporte; e g) outras que por ventura venham a ser criadas a
exigidas pelo Govemo;

b. Manter, ainda, os saus empregados identificados por crachá,
quando em trabalho, devendo substituir imodiatamante qualquer um
deles que seja conaidscado inconveniente á boa ordao e ás normas
disciplinares da Secretaria do Assistência Social da Prefeitura
Municipal de Santa Rita, PB;

c. Respeitar as normas o procedimentos de controle e acesso ás
dopendâncias da Secretaria de Assistência Social da Psofoltura
Municipal de Santa Rita, PB;

d. Responder pelos danos causados diretamente a v ou a
terceiros. decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a entrega do
produto, não excluindo ou roduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acaBgtanhamento pela Secretaria Municipal da
Assistência Social;

e. Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal da
Santa Rita, PB, quando osaos tenham sido ocasionados por seus
osqiregadoB durante a entrega do produto;

f. Entregar os produtos máximo da 10 (dez) dias, contados a
partir da data de assinatura do contzato/eipanho. O descurprimonto
ao prazo citado sujeitará a espresa contratada á ponolidade de
multa.

9- Encarrega-se da entrego dos itens adquiridos, areando com
qualquer custo advindo do transporte, carga, descarga, )Mm come
qualquer serviço relativo ao procsdimento de entrega.

h. Ho ato da entrega do objeto, deverá ser apresentado documento
fiscal válido correspondonto ae fomacioento.

<5^



i. CoDunicBT a Secretaria da Assistência Social da Prefeit

Municipal de Santa Rita, PB, por escrito, qualquer anozaali
caráter urgante e prastaz os esclaracinantos que julgar neees:

j. Justificar, no caso da descusprioento do prazo ei
itea anterior ou paralisação do fomoeinanto, por escrito,
24 horas contadas da ontroga frustrada;

h. coounicar ao CONTRATANTE, por escrito, ae ve

Condições que possam prejudicar a prostação ou a iminência de^
que possam interferir na perfeita execução deste contrato, bes^
atraso ou paralisação do fomeciaente aprosontando ra
justificadoras, as quais serão ebjoto da análise, que poderão se?
ou náo acoitas pelo Contratante;

1. Bncontraz-se em dia com as obrigações fiscais, em
conformidade com o previsto no proceditoento Ixcitatõrio;

m. Hantar-se em compatibilidade com as obrigações a serem

assumidas, além de todas as condições da habilitação e qualificação
exigidas neste Pregão, durante toda a execução do contrato;

n. Emitir a nota fiscal, constando na mesma a informação sobro
os recursos utilizados para custeio deste contrata;

o. Trazer ao setor de Empenho as Notas Fiscais acompanhadas das
respectivas certidões do natureza fiscal;

p. Se os produtos entregues forom recusados, a eaprssa serã
advertida para o cu^rimanto imediato de suas obrigações, lhe sendo
concedido o prazo aéxinio de 24 (vinte e quatro) horas, efetivando
a troca dos produtos ou aprosentando defesa num prazo da 24 (vinte
e quatro) horas, sob pena de aplicação da multa prevista neste
Edital e demais medidas quo se fizerem necessárias.

CLáUSUIA K(»IA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS, SOCIAIS, COMERCIAIS B FISCAIS DA VENCEDORA.
9.1 k licitante vencedora caberá, também:

a. Assumir a responsabilidade por todos os sneezgos prevldeneiários
a obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista
em vigor, obrigando-se a saldá-los na época prõpria, vos que os
seus entregados não manterão nenhum vinculo OBt^ugaticio com a
Secretaria do Assistência Social da Prefeitura Municipal de Santa
Rita, PB;

b. Assumir, também, a responsabilidads por todas as providências e
obrigações estabelecidas na legislação especifica de acidentes
da trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vitimas os
seus empregados quando do fomecimonto do produto ou em conexão
com ele, eánda que acontecido em dopandância da Socrotaria de
Assistência Social da Prefeitura Municipal do Santa Rita, PB;

e. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil
ou penal, relacionadas ao fiomeeimente do produto,
originariamente ou vinculada por prevenção, conexão OU
contingância; e

d. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e
comerciais resultantes da adjudicação desta Pregão.

e. Obter todas as licenças, autorizações e franquias necessárias á
execução do contrato pagando oa emolumentos prescritos em lei.

9.2 Deverá a licitante vencedora observar:

a. Cui^ric todas as obrigações, assumindo como exclusivamente seus es riscos e sis
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

b. Executar o objeto em perfeitas condições, no prazo a local especificado neste
TR, em acoaçanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as
indicações da marca, fabricante, tipo, procedência e prazo de garantia;

e. Responsahilizar-ss pelos vidos e danes decorrentes dos bens, de acordo com oa
artigos 12,13,18 e 26, do Código da Defesa do Consumidor (lei n* B.07B, de
1990);

d. Substituir, reparar, corrigir, ou reconstituir, ás suas expensas, no prazo
máximo de 15 dias, os bens que apresentaram alterações, deteriorações,
imperfeições ou quaisquer irregularidades discrapantes ás exigências do
instrumento convocatório, ainda que constatados após o recebimanto e ou
pagamento.

e. Atender prontamente a quaisquer axigônelas da Administração, inocentes ao objeto
da presente licitação;

f. Cominicar á Administração, no prazo da 24(vinte e quatro) horas quo antocado a
data da execução do objeto, os motives que impossibilitam o eusprlmanto do prato
previsto, com a dsvida coBçrovaçáo;

g. Manter, durante toda a execução do contrato, em co^atibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições da habilitação e qualificação exigidas
na licitação;

h. Hão transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidos, nem sutacontratar qualquer das prestações a que está
obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Rafeténelas ou minuta de
eontrato;

i. Rasponsobilizar-so pelas despesas doo tributos, encargos trabalhiotas,
previdonciárioe. fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, daslocamanto do
pessoal, prestação do garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a
incidir na execução do contrato;

j. Enltlr Nota Fiscal correspondente à seda ou filial da oBproaa que apresentou a
documentação na fase de habilitação; enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos
preceitos legais, normas a especificações técnicas correspondentes.



9.3. DOS PJUZOS

a) O prazo para a execução do objeto desta contratação o que
prorrogação nos eaeoe previstos na legislação vigente, está abaixo indi^
será eonaidocado a partir da assinatura do Contrato;

b) O prazo do vigência do contrato será até o exateicio financeiro, a ps
data da assinatura do contrato.

9.4. DA EXECUÇÃO E CfUTÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
a) Os bens deverão ser entregues em eabalagem originais na Secretaria^

Assistência Social.

b) Fica assegurado a Secretaria de Hunaeipal de Assistência Social, o direito de
receitar, no todo ou em parte, os itens entregues em desacordo com as
especificações exigidas no faT, ficando a ooptesa CWTRATADA obrigada a
substituir e/ou reparar os itens irregulares no prazo de atê 30 dias a contar
da sua notificação, que ficarê a cargo da Secretaria de Assistência Social.

c) A CONTRATADA se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, as partes do material desta contratação em que se verificarem
vidos, defeitos, ou incorceçêes resultantes dos materiais empregados ou da
execução dos fornecimentos, na forma estabeledda neste Termo da Referência.

d) As despesas do frste/embalagem deverão estar inclusas no preço proposto, e em
hipótese alguma poderão ser destacadas guando da emissão da nota fiscal/fatura.

o) A empresa contratada deverá fornecer os itens estrltasienta da acordo com as
especificações descritas neste Temo do Referência, bem como nos prazos e
quantitativos nole estabelecidos, responaabillzando-se pela substituição dos
mesmos na hipótese de estarem em desacordo com as referidas especificações, bem

f) como não estiver de acordo com a amostra apresentada e aprovada, sob pena da
aplicação de sanções administrativas.

g) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelo
CONTRATANTE.

9.5 A inadicplãneia da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no subitem
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ê Secretaria de Assistência
Social da Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB, nem poderá onerar o objeto deste
Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vinculo
de solidariedade, ativa ou passiva, com a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura
Municipal de Santa Rita, PB.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO 00 CONTRATO:
10.1 O contrato a aor firmado podará ser alterado nos casos previstos no art. 57 o
65 da Lei 8.666/93, dosdo que haja interesse da Secretaria da Assistência Social da
Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB, com a apresentação das devidas justificativas
adequadas a osto Pregão.
10.2 No interasss da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal do
Santa Rita, PB, o valor inicial atualizado do Contrato poderá ser aumentado ou
suprimido até o limito ds 25% (vinte e cinco por cento), conforme dispoato no Artigo
65, parágrafos 1° e 2*, da Lei n*. 8.666/93.

a. a licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mssaas condições licitadas,
os acréscimos ou suprosaõos que se fizerem necessários; q

b. nenhum acrêscloo ou supressão podará oxeedsr o lisiits estabelecido neste
condição, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes.

10.3 A inezeeução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme
disposto nos artigos 77 a SO da Lei no B.666/93.

a. Os casos do rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do

procosso, assegurado o contraditório a a ai^la defesa.
10.4 A rescisão do contrato podará ser:

a. determinada por ato unilateral a escrito da Socrotaria de Assistência Social
da Prefeitura Municipal do Santa Rita, PB, nos casos snumerados nos incisos 1
a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notifieaado-se a licitante
vencedora com a antecedência mínima de OS (cinco) dias; ou

b. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Pregão, desde que
haja convoniõncia para a Secretaria de Aasistoncia Social da Prefeitura
Municipal de Santa Rita, PB; ou

c. judicial, nos termos da legislação vigente pertinente a matéria.
10.5 A rescisão administrativa ou amigável será precedida da autorização escrita e
fundamentada da autoridade co^etente.

CIÁU9ULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:
Aos fornecedores/contratados que descumprlrem total ou parcialmente es contratos
celebrados com a Secretaria do Assistência Social da Prefeitura Municipal de Santa Rita,
PB, o aos llcicantes que cometam atos visando a frustrar os objetivos da licitação, serão
aplicadas, penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.530/02, as
seguintes sanções:

I - Advertência; II - Multa;

a) 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigásimo dia de
atraso, sobre o valor do fomecimsnto

ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma fisico de
obras não cumprido;
b) 10 % (dez por cento] sobre o valor total ou parcial da obrigação
não cumprida, com o conseqüente cancelamento da nota de eiq^enho ou
documento equivalonto.

III - Suspensão Temporária de participação em licitação e impedimento ds
contratar com a Administração, por prazo não auparior a 02 (dois) anos;
IV - Dselarsção do Inidonsidado para licitar ou contratar com a Administração



Pública, ai^quanto perduraxem os notivoB doteiainantes da pvnição ou até
saja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que apli
penalidade, que será concedida sesçre que e contratado reasaxi
Administração pelos prejuízos reaultantas e depois de decorrido o p
sanção aplicada com base no inciso anterior.

S 1° O valor da oulta aplicada, nos termos do inciao 11, sará desf%Cadtr
do valor da garantia prostada, retido dos pagamentoa devi
Administração ou cobrado judicialmente, sendo cor'
monotariamente, de conformidade com a vaxiacAo do ZPCA, a par
termo inicial, até a data do ofotivo recolhimento.
§ 2° A pona do multa podoré ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções restritivas da diroitoe penalidades cabíveis fundamentadas na
Lei e.£66/93 e na Lei 10.520/02.
S 3". A contagem do periodo de atraso na execução dos ajustes será
realizada a partir do primeiro dia útil aubaeqüente ao do encerramento
do prazo estabelecido para o cuaq>rimsnto da obrigação.
$ 4* A suspensão temporária itq>edir& o fornecedor de licitar e
contratar com a Administração Pública polos seguintes prazos:

I- 06 (seis) meses, nos casos de:
a> aplicação de duas penaa da advertência, no prazo de
12 (doze) meses, sem qus o fornecedor/contratado tenha
adotado ae medidas corretivas no prazo determinado pela
Administração;

b) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria
fornecida;

II- 12 (doze) masos, noa casos de:
a) retardamento imotivado da ezacucão de obra, de serviço, de
suas parcelas ou do fomecimante do bens.
III - 24 (vinte e quatro) meses, noa casos da:

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

b) paralisação de serviço, de obra ou de foin>eclmanto
de bens sem justa fundamontação e prévia comunicação à
Administração;

e) praticar ato ilícito visando a frustrar os objetivos
de licitação no âmbito da Administração Pública
Municipal, ou
d) sofrer condenação definitiva por praticar, por maio
doloso, fraudo fiscal no toeolbiasnto de qualquer
tributo.

5 5° Será declarado inidõneo, ficando impedido da licitar a contratar
cem a Administração Pública, por tai^ indeterminado, o fornecedor
que:

I- não regularizar a inadimplência contratual nos prazos
estipulados nos incisos do parágrafo anterior, ou
IX- demonstrar náo possuir idoneidade para contratar com a
Administração Pública, em virtude de ato ilícito praticado.

S 6" Na modalidade pregão, ao fomocodor quo, convocado dentro do prazo
de validada de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar da
entregar ou apresontar documentação falsa exigida para o certame,
ensejar o ratardeuzento da execução do sou objeto, eosqiortar-ae da modo
inidônoo ou cometer fraudo fiscal, será aplicada penalidade de
irpodlmento de licitar e contratar com o Município por prazo não
superior a 05 (cinco) anos, sendo dsscredenciado do sistema de Cadastro
de Potnocedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no
contrato e das cominaçõos legais, aplicadas e dosadas segundo a
natureza e a gravidade da falta cometida.

11.2 A aplicação das sanções administrativas ponalidados fundamentadas na Lei 8.666/93
a na Lei 10.520/02. são de competência do ordanador do despesa desta Secretaria.
11.3 A autoridade que aplicar as sanções e penalidades cabíveis, fundamentadas na Lei
8.666/93 o na Lei 10.520/02, determinará a publicação do extrato de sua daciaão no
Semanário Oficial, o qual deverá conter:

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

CKPJ ou no Cadastro de Pessoas risicas - CPP;

IX - nome e CPP de todos os sócios;

III - sanção aplicada, com oa respectivos prazos de is^edimanto; IV - órgão
ou entidade e autoridade quo aplicou a sanção;
V - número do processo; e VZ - data da publicação.

11.4 Alóe das penalidades citadas. a licltante vencedora ficará sujeita, ainda, ao
cancelamento da sua inscricáo no Cadastre da Registre da Fornecedores - CRF da
Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB o, no que couber, ás demais penalidades
referidas no Capitulo XV da Lei n°. 8.666/93.
11.5 Caracterlzar-se-á formal recusa à contratação, podando a Secretaria de
Assistência Social da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, a seu exclusivo Juizo,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para que manifestem
interesse na contratação, em igual prazo, o atendidas todas os condições editadicias
para fomocíBento do objeto licitado ou então cancelar o lote as seguintes hipóteses:

c) Após decorridos 05 (cinco) dias da convocação da Secretaria da Assistência
Social da Prefeitura Municipal da Santa Rita. PB sem que a licltante vencedora
tenha retirado e assinado o instrumento contratual.



d) Apó8 decorridos 05 {cinco) dias da assinatura do contrato, sem que tenha
iniciado a execução dos serviços ou fornecimento dos bons, objeto desta
licitação, no caso de ter sido solicitada, seir justificativa de atraso ou con
justificativa de atrase nãc aceita.

11.6 Aléa das penalidades civois elencadns nos rubitens anteriores, a Lei n° . 6.6
prevê ainda ptiniccos na esfera eriiiinal. senão vejacc?:

Arc. 'J3 - lapedir, perturbar ou fraudar a tealisacâo da qualquer ato
procodiDonto licitatorio: Pena - áeto.ncào, do 06 {sois) isoscs
(doi::) anos. o aulta.

Art. 96 - Fraudar, oo prejuízo da Fazenda Publica, licitação inataurau-^^
aquisição ou vonda do bens ou taoreadorias. ou contrato dela decorrente

I- elevando arbitrariaraanto os preços;
II- vo.ndondo, codo vordadoira ou perfoita, ntarcodoria falsificada
dntoriorada; III • entregando uma mercadoria por outra;
IV - alterando substância, qualidade ou quantidade da loorcadoria

fornecida;

V - tornando, por qualquer modo, injustamente, nais onorosa a proposta
ou a oxQcução de contrato; Pena - ctotonção. de 03 ttrós) a 06 (seis)
anos. 1 lauitn.

CLAUSULA DÉCIMA 3ECÜHDA -DA FISCAIIZACÃO E GESTÃO DO COKTRATO
12.1. A execução do contrato sera oojeto de acoepunhaxer.to, controla, fiscalização e
avaliação por roproaentanto da Contratante, designamos para Gestor do prosonte contrato a
Srn. SílCOLE DE AAKUDA FALCÃO TEIXEIRA, portadora do CPF 061.361.044-07. Diretora
Dopartaaento de Compras a AlRioxaciíado, Simbolo CCK - iv, com lotação fixada na Secrotaria
Municipal de Assistência do Kunicipio de Santa Rita - PB.
12.2. O fiscal do Contrato, o St FRANCISCO DE ASSIS KERREIA DA CUHltf., portador do CPF
046.240.784-54, Coordenador Jurídico, com lotação fixada na Secretaria Municipal de
Assistência do Município da Santa Rita - PB. formalmente designado, o comprovadsmente
habilitado para geronciar o pre.sente temo, será o responsável pelo fiel cumprimento das
cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos ccurpiomantacos

CLAOSULA DÉCIMA TERCEIRA - DC FORO:

Para dirimir as queatòea docorrantes deste contrato, as partes eleges o Foro da Comarca
de Santa Rita.

E, por estarem de plono acordo, foi lavrado o proscnte contrato em 02(duaa) vias. o qual
vai assinado pelas partos c por duas testeisunhas.

Santa Rita - PB. 10 de Setembro de 2020

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE

CONCEIÇÃO ÃiSàfllA DA SILVA PEREIRA

PELO CONTRATADO

OMSHCIO DE MOVEIS EIRELI

UJEWWBÍOIMEMTDS
CNPJ; 07.635,4l1itl001-24
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procuração

swa:;- ~JOAQUIM NABUCO '^385 "o CNP3 07 «í ^
Senhora JOSELMA PPRc?|r^° " E LIMA / PrcEP na a?
Comercial, portadora do FEITOSA DE OLIVEIRA r Nomeio e constituo aPessoa Fisica do Ministério da FSndf"^^? SDS/P^^Sam^^^f'^'' ^^^RESENTANTE
^ Amarelo. PAULISTA/ PF r 014.576.004-98 resíí« í "O Cadastro de
^'cular de procuração o outnr » Procuradora ul ® 'SLANDIA, 18 CS 03
representá-lo
Participar de Licitações publicas nnw da emorísa^
'n.imaçoes, notificações desistênria - e ofertar lances de^ ® P"^'ioos
certame: Assinar Atas e Sn atos assi^^^ se^a praScar'Tí '"^^^ber
inscrição e alteração- solidiar l. propostas e declarações dnr.l ? Pertinentes ao
informações e declarações- retifiS'?rf/ ® ^®^'dões, na web- alS"ri?V^ cadastramento
oocumentos: alegar eVrestar ® ^®®'erações; requerer P^®®^er
umprimento do presente mandato ® informações; defender seus diretos^T®',® apresentaruHeiios e interesses; fiel

Esta procurarãi-. »=r», . _
Esraproccração tem prazo de 2(dois) anos.

ís

& t

■o 2

= s
É I

Q

5 t

i ̂? 5

f'3iílista, 03 do agosto de 2020.
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§ Autenticação Digitei Código: 4l)5110l)S208S58712408-2
O Date; 10108/2020 08:28:52
K Valor Total do Ato: RS 4,56
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^ « Cartório Arevâdo Bastos
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTIÓRIO AZEVÉDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00. João Pessoa PB
Te!.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://wv/w.azevedobaslos.nol.br
E-mail: cartorlo@a2evedobastos.noI.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Vâiber Azevôdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paranja. em virtude de Lei. etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na
referida seqüência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes'.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registrai no Estado da
Paraíba, foi instituído pela da Lei N" 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial
em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação
processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data a hora em que ela foi realizada, a empresa MJ COMERCIO DE MOVEIS EIREU
tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MJ COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 10/08/2020 06:36:07 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azeyêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1®, 10*6 seus §§ re2°da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Distai do
titular do Carlório Azevèdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço
de e-mail autentíca@azevedobastos.not.br

Para Informações mais detalhadas deste ato, acesse o site hiiDs://autdiQilal.azevedobaslos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

'Código de Autenticação Digital: 40511008208558712408-1 40611008208558712408-2 „ .«.r.on.c . •
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n® 10.406/2002, Medida Provisória n® 2200/2001, Lei Federal n 13.105/2015, Lei
Estadual n» 8.721/2008, Lei Estadual n® 10.132/2013 e Provimento CGJ N" 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL
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