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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PEEiMANEHTE DE LICITAÇÃO

MWTSATO K®: 216/3020
PROCESSO JUasnSTRAtlVO H®: 104/2020
PMGSo SLETItÕNlCO N*: 016/2020

TERMO DE CORTRATO QUE BH7BE BI CELEBRAM A

SECRETARIA DE ASSZSTKKCXA SOCIAL DA
PRBníTURA HJHZCIRAL DE SANTA RITA B M. T.
mi8E. PARA FRESTAC&O DE SERVIÇOS CCTtPORME
OISCRIMXNADO HBSIE IHStRUHBMTO HA rORHA
ABAI»):

Paio praganta inatruaaato particular da eentcato, do ub lado a SECRETARIA HUKZCXPAL DB
MSISTEHCIA SOCIAL, atsav^a do EVHDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, anta da DiraltO
^llco Interno, sadlado à Rua Fradatico Oranan, n® 44, Centre, CEP: 56.100-220. Santa
„  «Ia Parail»a, Inaerito no Cadastro Coral do ContrlDuinta do HlniatArle daFazenda aob o n® 0B.699.26S/000l-lQ, nesta ato represoncade pala tlustriaaiBa SaoratAzia
^i^pal de AasistBneia Social, a Sra. COHCBicÃo AHÂLIA da SILVA PEREIRA, inaecita no
CPF/MP 90b O n° CPP: 022.560.034-00. doravante ai^loaiaenta CONTRATAHTE, a do outro lado
H. T. LUiag, CNFJ n®93.577.427/0001-38, Situada na Rua MARECHAL DEODOHO, n® 570 - CENTRO
- SAO SEBASTIÃO DO CAI/RS - CEP 95.760-000 -doravante aiBpleaaante CONTRATADO, decidiram
aa PuUa contratantes assinar o presente contrato, o qwal se regerá pelas clA.ianli.» e
eondlpdoa seguintes:

CLÁUSULA PRDIEXRA - DOS FUNDAMENTOS DO CCS<TRAIO:
1.1 Este contrato decorra da Licitação modalidade Pregáo eletrônico n® 016/2020,
processada aos termos da Lei Federal n® 10.520. da 17 de Julho da 2002 a subsidiariameata
a Lai Federal n* 8.666, de 21 da Junho da 1993; Lei Comlementaz n® 123, da 14 da

Federal n® 3.555. do 06 de Agosto de 2000; Decreto Federal
2—7.692, da 23 de janeiro da 2013; Lei CoBçlamantar 147/2014; Docrete Federal n 6.538te 06 te outubro te 2015; Decreto n® 9.488 te 31 de agosto te 2018; Decrete Federal n®
10.024 te 20 te sotaabro te 2019, e legislação pertlnonte, eonslteradas as alterações
posteriores das referidas normas.

CLtoSULA SECUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:
2.1 O presente contrato tem por objeto: AQÜISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER
AS NECESSIDADBS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO D8 SANTA RITA, P8.

2.1.0 fomeeimente teveci obedecer rigorosamente às condições expressas neste
^tzumenco, proposta apresentada. PregSo Pzegio eletrônico n® 016/2020 o instruções
do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do preaente
contrato, intepentente de transcriç&o.

CLÁUSUXA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS;
3.1 O valer total deste contrato é te RS 16.790.02 (Dacesaars mil setacentos a noventa
reais e dois centavos)
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08.244.1703.2075
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05.244.1707.2076
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

06 243 1704 2081
3390.30.00.001
3390.30.00.311

08 244 1707 2082
3390.30.00.001
3390.30.00.311
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pwroo «UKICIPAL DE M5ISTEHC1A SOCIAL - FMAS
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Material de Conattoo

HanutençAo e Iin>leiaentacáe daa &>>A<s.
Reaidència ineluTiv. A«>lhia»r.to inetltucionel-
Materral de Consmo
Material de Conauao

soci^x - a««,

Hstsclsl <ia ConsuBo

Manutenção do Serviço de Convivência - Criança
Hst^sisX <Se Consufto
HfltdsÀsl dtí Consumo

Manutenção de Serviço de Convivência - idoao
MftteriaX do Consumo
Hst^rlsd dm Consumo

Manutançêo do Serviço da Convivência de Adolescente
ds CoDsmo

Material de Censuae

«»

Material do Conauao

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

Xtetscisi do Cduraso

Manutençào da Casa da Incluaâo
Hfttscial do Consumo
MstosÀsi ds Consumo

^utençáo do Centro de Convivência para e Xdoeo
Material da Conauso
Material de Constaio

Modecniraçâo da coetAo Adainiatrativa



08 306 1707 S146

3390.30.00.001
3390.30.00.311

08 243 1704 2204

3390.30.00.311

Natarial do Consuao

WMBnut«ncio do Banco da Allaantoa '
da ConsuBo

Material da Con«uB> \

Programa Criança Palia
Matarial da Consumo

SSXTA - DO PACAMBIITO:

Raeabimanto, nedianta aprasantacâo do Kota pA^i ^ objeto, paia Comissão da^rã ser .f,tu«lo no^axo d. 3" o «t.atada, o pageuaanto
Piacal. «trinta) dias apos a apraaantaçae da Mota

«  ̂ <>» lagialaçào a» vigor, durante
I«i 8.666/93, do Éocaa a sor mantido o w f,-V * "® ®®' P^*9rafoa S* a 6" da
6.3 Para efetivação dos pagamontos raspoctiwí''^! EconSaico-Pinancoiro do Contrato,
as Faturas a Kotas Fiocaia, aa CerUdôas Juntamente com
a com a Fazenda da domi^iiin d« «tóbito CND do 1NS8, CRP do fCTS
6.4 O nào oacrl^to ̂  «levidamanto atualizada;
aará processado após a aprasantacAo daa rofé na sustaçio do pagamanto que só
atraso da pagama^. roforidaa certidões, não podando ser considerado

OJWreWA SÉTOft - DOS PRA208 8 U»CAL DE EMTRBGn:

de solicitai "sÜ^To " socpodicio
00 prazo máximo de 10 (Daz) diM a ív» t * íu*i deverá sar atendida
solicitação. ' da dats do reeabimento da respectiva

ccu». sde 10 (das) dias útaia -.-I 38.300 220, Santa Rita. PB. no prazo
Comecedor da Hota de Emoanha ó Hnt? < ««ntados s partir do recebimento pelo08 às 17 ha. del^g^T^^^ioira P-riodTde
sncatgoa e daacarrogamanto,

^u-^de-cortr/"
financeiro da^S", ° «w^cicio

DOS bicxhoos da sechbtaria komicipai. de assistehcia social e da LICITAHTB

Rita, FB^ ° Secretaria de Assistência Social da Pcofolturs Municipal da Ssnta
O emprogad^'^ CONXRMJU» ao loc^"^' ° ''°® =opr«sontantoB/ptepoatoo
da seox^i.^ '«»- -iap^uíàncias
desde ipie dovidamen^e^^^^t^^^iot e "'
CONTRAXAHTE; scoi^aahados por repxeeentante do

'■ sr°datectadaa e comunicando à?SÍw^'a^^ ""medidas corretivas por parte desta- 0<»frÔncia do qualquat «ato que axija
ixregularid«to no fomaci«nto do.

ii p®' -^® sstorco-poten«;^  as obrigações contratuais. " guando solieitado, dasda que atendidas
8.lCüberá á lieitante venoedora-

Municipal de Santa Rita, pb; Social da FreCeitura
d. Reapeitax a» norma. . procedimentos de controle • .cesso áe

d.

—nl



de Aaaiateneia Social da Prefeituradapendâneie# da Secretaria
Municipal de Santa Rita, pb-

'««.irorroLertird-ra-currvrd^^^ - ^ •produto, nâo excluindo ou
fí.caiisacdo eu o acoapanlLJtt»^ e teaponMbilidada a
Aaaistaneia Social; Saecetarie Nunieipal de

''santa Prefeitura Municipal de

r. Entregar os produtoo aáxiao da 10 (dazi dia*

qualquer aorvtço relativo ao prooediaento de entrega

fiee.1 ^ »« apra7entado docuaantofiscal vAUdQ correspondente ao foraaclaonto "««uasaeo

Hun,.,J?°r'^ ® Seeretari, do Asoistanoia social d. Prefeitura
eará^r^Jf f ®»crito, qualquer anoraalldade decaráter i^Ce o prestar os esclareciaantos que julgar necessário;
i«uw> n» MBO de düscunprimonto do prazo citado no
2Tt.T "l 7 <«° íornecinento, por e-«i». « att2< horas contadas da entrega frustrada-

CCMTRATMITE, por escrito, se verificar~nd^ôes que possa» prejudicar a prestaçio ou a iainínoia de fatos
2^.!! interferir na porfoita execuçáo deste contrato, be» coao

.!!* Psrolisaçio do fomociaento oprosentando rasSea
iu onéliao, quo poderáo serOU Aoo acoitao polo Contratante;

" obrigações fiscais, e>cenforaidada ce» o previsto no ptocodinento lieitatátio-
•« cospotlbilidads CO» as obrigaçõss a aere.

«r^í! ^ O t !. " «1® habilitação « qualificaçãoexigidas mste Pregão, durante toda s execuç&o do contrato;
n. Eaitir a nota fiscal, constando na mesma a informação sobra
08 recursos utilizados para custeio deste contrato-

o. «o setor de Eaponho as Motes Fiscais aeoeanhadae das
'••pootivas certidões de natureza fiscal;

^  ..f® °® produtos entrogues forem recusadas, a aivrasa será
'^® ® l-diato do aua. obrigações, lhe sendoconcedido o prazo máximo do 24 (vinte e quatro) horas, efetivando

a troca doa produtos ou apresentando defesa nua prazo de 24 (vinte
apliceçio da multa prevista neste

Edital e demais medidas que se fizeram neceasáries.

OBM^S ̂ S, SOCIMS, CCHERCIAIS E PISCAIS DA VENCEDORA.
p.iA iicitante vencedora caberá, também:

e, Aas^r a responsabilidade por todos os enoargos ptevidenciários
e obrigações sooiais previstos na legislação sooiol e trabalhista
em vigor, obtigando-se a saldá-los na ápoca própria, voa que oe
seus empregados náo nanteráo nenhum vinculo eapregaticio cem a

^ *»»»aean«ia Social da Prefeitura Municipal de Santa
b. Aaaumir, taabén, a responsabilidade por todas as providências o

^tiga^ea estabelecidas na legisUçào especifica de aeidentea
de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vitimas oa
seus aaq>regadoi quando do fornecimento do produto ou em conexão
com ele, ainda que acontecido em dependência da Secretaria de
Aasieteneia Social da Prefeitura Municipal de Santa Rita PS-

c. Assumir todos os ancargos de possível demanda trabalhieta, civil
ou penal, relacionadas ao fomocimanto do produto,
MlginMiamente ou vinculada por prevenção, conerfo
contingência; a

d. Aaeumlr, ainda, a responsabilidade polos encargos fiscais o
coBeroiais resultantes da adjudicação deste Pregão

e. ^^r tod« a. licenças, autorizações e franquias necessárias à
axecuçào do contrato pagando oa eaoiumentos preaerltos em lei.

9.2 Deverá e Iicitante vencedora observar:

osflumlndo como excluaivamanto seus os ciscos e as^spesaa dooorcentes da boa e perfeita execução do obieto-
objeto o» ̂ rfeita. condlçOo,, no praxo e local espeeiflcedo «..te

^ em ac^wnhado da respectiva nota fiscal constando de^hadaiuuite ae
^ceçôes da aarce, fabricante, tipo, proeedôncla • prazo de

■  12 ® decorrente, do. bane, de ecord; com 00
1990); * ' Cêdigo do Dofosa do Conauoidor CLol n* 8.070, do

e. Atender prontomonte a quai.quec exlgènetae da Administração, inerentee ao objeto



^ prosonto licitação;

2rrr„'Sífs:: r. l'L" ptwiíte. ew a devida coapcovaçío; iapoasibUitem o cuaç.rl«efito ̂^raso ,
' "■ coapatlbllidad. >» licitaçio; diçftee do hobxlitaçio e qualificaçAe <

ssn:;""" - s.
pravidwiciâti^/lle^" trabalhi.tae, pessoal, ptaataçéo de garantia e oila^!-' •««"«'«. dealocaeento de
Incidir na «ucecucâo do contrato; "«traa que incida» ou vanbam a

Pi^ceitos legai.. „o_ »

P.3. DOS PRAZOS

*' rso^ p%ersrs'L^gfara^^ eerâ conslder«ío a partir da aseinato. " i~Ueado •

" ^r^^ai-írl-do^ortírr - P"- -
® CRITÉRIOS D£ ACEITAÇlLo DO OBJETO

Aasistâncif^cfal."" «» ««b.lnge- originais na Secretaria da
^ Assi-tSncia Social, o direito de

eapocifioacôea erigidas no Edital entregues ea deaacosdo eoa aa
substituir o/mi .i.,*, .. «aitai, ficando a eopresa CONTRATADA obrigada a
d-.°rjrr/ c> A CONTRATADA aa n*.wi^ Secretaria de Assiatência Social.

-®~'«truir ou aubatituir.
vicioa defeicas' a < do "terial desta contratação ea quo ao vetificareia

-> rdí,~SS"—
«»í^"i«^s eetritanenta de acordo co» as
E-rEV"Í-~ í> da a"^^ ̂ desacordo co» as referidas especifieaç^a.
^ca^SoTaZ.^. :Zíle^ti'vr""- ^-entada e aprovada, aob pana da

que venha» a ser solicitado pelo

aZeZor.kbTr/"'""''' «tabeleoido. no súbita» Social da Prefeitura P®* "®" pagasonto à Seerotaria do Assiatência
pS^.Zr^ SllZarr Ao^ T Pa. noa podará onerar o objeto desta da solidariod^ a^a on Z renuncia expressaoenta a qualquor vinculo
Municipal da âanU Rita, p^ de Assistência social da Prefeitura

- da AITERACAo S rescisão do CONTRATO:
65 da e"08 provistos no art. 57 •
Prefeitura Miinir-in>i d c interosae da Secretaria de Assistência Social da
nd^iuadas a oste "" ' «P»»ontacao das devidas Justificativas

Prefeitura «unicipal da
suprimido ati o llaite^ do Contrato podará ser auaentado ou 6?! parír:f1a%'Z|t,VÜi':"1 ' d®"'®™- disposto no Artigo

dl^«s*to^íZ^U^.'^-,Z» Io ^^nol.fiZyM"*^ ® "«'=i'»do. conforas
iOSr""- ^ --™doe no. autos do 10.4 A rescisão do contrato poderá ser: «tafesa.

'■ S1^"S:rr^:.^Z'sZta*.S.Z'^^ ^ Aa.i.tanoi. social a XII « XVII do artioo 79 da t.. - PB- noa casos enumerados nos incisos I

«nv^iiíZ n^íTa a '®du.ida a termo neste Pregío, desde que MuiioipaiTsZ,: ra^or Aasistenci. Social d. Pref.itS:
lO.rA i)^.Z.\i1raZ':Íi*o1:ar'""í" p.rtinent. a «tária. tiva eu aaigivel aar* precedida de auterisaçáo eaerita a



íuwtoMntada d. autoridacto coipetanta.

DÉCIMJI PRIMEIRA - OAS PENALIDADES:

^1-bradofl com a ei. °' «ntratos
W. a M8 llcitantaa qua eoaataB atoa visando a * . Municipal de Santa Rita,

cabivaia fundaaantadae "®itaçao. eacOo««guintea eancdee: waae na loí 8.ees/93 » na Lai 10.520/02, as
I - Advortèneia; ii - Huita;

«onogra-a fi.ico da

doeunanto equivalente "aoneo oa nota da e^>anhe ou

Sj.r?r.°,s;;si:âo"4rssrí ■" ^IV - Declaração da ^ *"'•■•
Publica, enquanto parduraroo o> motivos deta^nl^^^f
•aja promovida a reabilitação pocanta a puniçdo ou atd que
penalidade, qua aert prépria autoridade que aplicou a
rr~2t£í/^- r ^

£;£r|-íri's.nir.s^"„n,Ti^
te^ inicial, até a data do afetivo racolhl^t^ ' ^ ^

aplicada cuBulativaaenta coa as danala

Lf.V 1 periodo de atraso na oxeouçao dos aiustaa aac&waUMda a P«"í de primeiro dia útil aubseqUante ao do encMraiaaAto
^ ff estabeaocido para o cuaprimanto da obrigação.S 4 A. suspens&o tasgMrária impedirá o fomecador da licitar «
contratar com a Adminiatraçâo Pública pelos aeguintee prasos:

I- 06 (seis) oasea, nos casos de;
penas da advortãncia, no prato da

12 (dosa) masas, sem qua o Comacader/eontratado tanha
adotado aa medidas corrativas no praao dataraiaado pala
AdainistracAo;
b) ^taraçào da quanUdade ou qualidade da mercadoria

fornecida;
II- 12 (doze) asses, nos casos de-
ai retardamento Imotivado da exeeucào da obra. de serviço, da
suas parcelas ou do fomeeiaanto de bens.
III - 24 (vinte e quatro) meses, noa casos de:

a) entregar como verdadeira, mercadorie falelfleada,
adulterada, deteriorada ou danificada.-
b) paralisação do aerviço, de obra eu de fomeelmento
de bens sem justa fundamentação e prévia eomunieaçfto á
AdministraçAo ;
c) praticar ate ilicíto visando a fruetcar oe ebjetlvoe
do licitação no âmbito da Administração Pública
Municipal, ou
d) sofrer condenação definitiva por praticar, por maio
doloso, frauda fiscal no xecolhioanto da qualquer
tribute. ^

IS ficando iapedido da licitar e contratarCM e Administração Publica, por tespo indetarminado, o femaeader

I- nao regularizar a inadiagílância contratual nos pratos
estipulados nos incisos do parágrafo anterior ou
II- demonstrar nâo posauit idoneidade para contratar com a

S 6» Ma " virtude de ato ilícito praticado.L  P=«9âo. ao fornecedor que, convocado dentro do pratosua profeta, não celebrar o contrato, deixar de
!n«n?ÍI documentação falsa erigida para o eorbame,

° retardamento da execução do seu objeto, corpoctar-oe da modo^idâneo ou cometer fraude fiscal, «.râ aplicada penalidade de
U^dimmnto de licxtar « contratar com o «onicipio per praxe não

® í (Cinco) anos, .««Io deacredenciado do Sistema do Cadastre
wnLaTo '*? d" multas previatas am editai e nocontrato e das coalnaçôes legais, aplicadas e dosadas secundo a
natureza e a gravidade da falta cometiii, eegunao a

P~Alidad.s fundamentadas na Lei 8.6««/»3
11 1 ^ í ff í ® '*® competência do ordonador da despeaa desta Socxatari.

«0/^ "««it-mntadas nk Leisemanário Oficial, o ipiai Publicação do extrato de eu. daoi.ão no
I - nome eu razão social do fornecedor e número da inscrição no Cadastro



Nacional de Poasoaa Jueidiens -
CNPJ ou no Cadaatro do roasoas Fiaicun - CPP:
II ■ noBe e CPF de todos os aócios; ■

III - sancáo aplicada, con as cespoccivoa pratos de la^edinento; IV - 0:
ou entidade o aucocidado cjua «plioou a «ancâo;
V - núnaro do processo; o VI - data da publicação.

11.4 AlOK das penalidades citadao a licitanta vencedora ficara aujoita, ainda, ao
cnnMlaaento de sua jnscciçán no Cadastro do Registro de focrecodotes - CRF da
Prefeitura Mu.nicipal de San.A Rita. PP no que csuter, ás denais penalidado»
retoridaa no Capitulo IV da t.ei n" S.666,'93
11.5 Caracteri=ar-se-a formal cocusn a ooncratacao. podendo a Secretaria de
Aasiatencia Social da Pcofoicura Municipal de Santa Rita. PB. a seu exclusivo Juixo,
convocar oa licitantos renanoacontes. r.a orooo do classificaçáo pnra que manifesta»
intareaae na contratação, ea iquol prazo, q ntondidas tortas as condicàes editalicia»
para fornocimento do obnoto licitado ou então cancelar o lote aa aeguintoa hipotesea:

c> Apoa decorridos 05 (cinco) cjia;i cia convocação da Socrotaria de Assistência
Social da PrefoiLucQ Hunicipoi do Santa Rit.a, VB vem que a licitantn vencedora
tenha reticado e assinado o inatriiaonto contratual.
d) Apoi decorridos 05 (cinco) dias da assinatura do contrato, se» quo tenha
iniciado a execução doa aerviçoa ou forneciisento dos bens. objeto doota
licitação, no caso de ter sido aoiioitada, sen justificativa de atraso ou ooa
justificativa do atraao nflo âcoi(;a.

11.6 Alem das penalidades civoiu nlencadao nos subicens anteriores, a Loi n'. 8.666/93
pceve ainda piiniçoas na esfera criainal. senão vojaBOS;

Art, 95 - Iiqiodir. perturbar ou fraudar a roalizoção do qualquer ato de
procodimonto iicitatòrio; Pena - dacc-nçào, de 06 (seis) nosos a 02
(dois) anos. o multa

Ate. 96 - Fraudar, os prejuízo da Fazor.da Pobiics. licitação instaurada para
oquisição ou venda do bens ou morcadoriaa ou contrato dela decorrente:

I- elevando arbitrariamente cs precos;
II - vendendo, come verdurtíiira ou pecfn-.ta, mercadoria falsificada ou
deteriorada; Itl • nrtt.rogaí;do uma .toccadnria por outra;
IV • alterando vubat.incis, qualidade ou quantidade da mercadoria

fornocida;

V - tornando, por qualquer modo, injuacnnar.ce. mnis onorosn a proposta
ou a execução do contrato: Pano - doLunçâo. de 03 (trás) a 06 (sois)
anos. e multa.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA -BA FISCAl,IdA(;ÃO K CESTÁO DO CONTRATO
12.1, A execução do contrato sorà objoto do «icooponhamanco. controlo, fiscalização o

por roprosentantn da Contratnnta, doaignamoa para Gestor do presento contrato a
Sra. NICOLE DE ARRUDA FALCÃO TEIXEIRA, portadora do CPF 061,361.044-07. Oirotoca
DepattameaM de Compras e Almoxarifodo, Gimbolo CCM - IV. cem lotação fixada na Socretaria
Municipal de Asaintència do Município ds Santo Rica - EB.
12.2. O fiscal do Contrato, o Sr FRANCISCO DE ASSIS FSRREIA CA CUWKA. portador do CPF
046.240.764-54, Coot^nadcr Suridiçc. cem lotação fixada na Secretaria Municipal do
Assistência dc Mumcipio de Santa Rita - PB. formalauntii designado, e comprovatíamentu
habilitado para gutonciac o presente termo, sorã o responsável pelo fiel curapriaento das
cláusulas contratuais, inclusive aa pvctinentes aos encargos cocplamentares

CLAUStriA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:
Para dirimir as questões decortentoa deste contrato, as partes elegem o Foto eis Comarca
do Santa Rita.

E. por uucarem de plano acordo, toi Invrada o preaante contrato en 02(duBs) vias. o qual
vai assinado polna partos o por au.iu tostemunli.-is

Santa Rita - PS. 10 do Satembeo do 2020

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE
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