
SSTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO N": 220/2020
PROCESSO AEMHISTRATZVO N'! 104/2020
raseso BLETRÔHtCO H": 016/2020

TBBMO DB CONTRATO QUE EHTRB SI CBLBBRAK A
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E S D

PB A PERREIRA i CIA LIDA, PARA PRESTA^
DE SERVIÇOS CONFORME DISCRIMIMADO NESTS
INSTRUMENTO HA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado a SECRETARIA MUNICIPAL DB
ASSISTÊNCIA SOCIAL, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ente de Direito
Público Interno, sediado â Rua Fzodorico Ozanan, n" 44, Centro, CEP: SB.300-220, Santa
Rita, Estado da Paraíba, inscrito no Cadastro Geral do Contribuinte do Ministério da
Fazenda sob o n° 08.699.269/0001-10, nesta ate representado pela ilustrisaima Seeretéria
Municipal de Assistência Social, a Sra. CONCEIÇÃO AMálIA da SILVA PEREIRA, inscrita no
CPF/MF sob o a° CPF: 022.560.034-00, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado
S D PE A FERREIRA 6 CIA LTDA. CHPJ n" 26.889.161/0001-42, situada na Rua AV A, s/n - DGH
BBLDBR GAMARA - GARANEUHS/PB - CEP 55.293-970-doravante sii^lesnente CONTRATADO, deoldiroB
as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual so rogorá cláusulas o
condições seçuintaa:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:
1.1 Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Eletrônico n° 016/2020,
processada noa termos da Lei Federal n' 10.520, da 17 da Julho da 2002 e subsidiariamente
a Lei Federal n° 8.666, da 21 do Junho de 1993; Lei Ceaplementar n* 123, de 14 de
Derembro de 2006; Decreto Federal n° 3.555, de 08 do Agosto de 2000; Decreto Federal
n» 7.892, de 23 da ianeito de 2013; Lei Co^lemantar 147/2014; Decreto Federal n 8.536
da 06 de outubro de 2015; Decreto n° 9.488 de 31 da agosto da 2018; Decrete Federal n*
10.024 de 20 da setembro da 2019, a legislação pertinente, consideradas as alterações
posteriores das ce£eridas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:
2.1 O presente contrato tem por objeto: AQUISIÇÃO DB MATERIAL DE EXPBOIBNTE PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB,

2.1-0 focneeittanto deverá obodacer rigorosamente ás condições expressas nsato
instrumento, proposta apresentada. Pregão Pregão Eletrônico n° 016/2020 e instruções
do Contratante, documentes esses que ficam fazendo partas integrantes do presente
contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
3.1 O valor total deste contrate é de RS 14.052,00 (Quatorze mil e dquenta a dois
reais)

ITEft ESPECIFICAÇÃO UHID
3UANT. MARCA PREÇO

UNITÁRIO
PREÇO

TOTAL

1 UMOFADA PARA CARIMBO, TAHANRC
3RANDE H* 4, MEDINDO 17X10 CM, COM
PINTA AZUL OU PRBXA;

UNO

92

RADBX/AUfflFADA R8 3,60 R9 331,20

15 aiVELOPB PAPEL MADEIRA 200X280MH
lACO C/250 UND -MÉDIO

cx 10 IPECOL/ENVELOPE RS 38,00 RS 380,00

16 SHVBLOPB PAPEL MADEIRA 240X340MH

SACO C/2S0 UKD GRANDE
cx 20 IFECOL/EHVELOPB RS 50,89 RS

1.017,80
20 ntA CREFE ISXSOWf BRANCO PCI C/6

?ÇS
PCT 100 EUROCBL/CREPE RS 10,03 RS

1.003,00
28 jPAPEL PAUTADO BRANCO CCH MARGEM

b/400 FLS
PCT 10 TILIBRA/PAUTADO RS 25,00 RS 250,00

34 BARBANTE DB SISAL EM COR NATURAL,
COM 0.3 CM DB ESPESSURA ROLO C/
500 Q

RLS 50 IIRCULO/BARBAHTI RS 5,22 RS 261,00

47 COLA BRANCA DE EVA ESCOLAR lOOC
OIS C/12 TB

CX 50 KQALA/IOOCR RS 140,00 RS
7.000,00

56 PULHA DB I80POB DB 35 MM X 50CMX
lOOCH.

UND 100 FRICALOR/ ISOPOR RS 3,50 RS 350,00

60 LÁPIS HIDROCOR COf 12 CORES PGBITA
GROSSA

CX 300 LEOHORA/LÁPIS RS 3,53 RS

1.059,00
63 PAPEL CONTATO RL C/IOM COLORIDO S/

TRAHSP. C/25H
RL 50 VMP/CONTACT RS 43,00 RS

2.150,00
79 PCmTA CARTAO PLÁSTICO PARA 100

CART&:S
UND 10 PLASTPARR/CARTAO RS 25,00 RS 250,00

TOTAL RS 14.052,00

CLÁUSULA QUARTA - DO RBA.IUSTAMBKTO:
4.1 Os preços contratados são fixes pelo período de ua ano, exceto para os cases
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¥
^previstos no Art. 65, SS 5' a 6". da Lei 6.666/93.
1.2 Ocorrendo o dasequiiibric econãmico-^iituncelro do contrato, podará aer
sstabeleclda a relação que aa parcos pactuarai? inicialeente. nos taraiea do Art. fiS,
|keiso II, Alínea d, da tel 8.666/93. nadiance coiDcovação documental e regueriaento
presso do Contratado.

ifSUIA QUINTA - DA DOTAÇÃO;
>.l Aa despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:

?R0ãSAMA8:

02.111

06.122.2605.2072

3390.30.00.001

08.244.1703.2074

3390.30.00.001

3390.30.00.311

08.244.1703.2075

3390.30.00.001

3390.30.00.311

08.244.1707.2076

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

gLEMEHT03 PE DESPESAS / AfLICAOto /FONTE

FUNDO MUNICIPAL DB ASSISTÊNCIA SOCXAI. - FHAS

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Material de Consumo

Manutenção e iB^lemantação do Programa Bolsa Faailia - FBF Cad. Ònieo
Material da Consumo

Material de Consumo

Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família -

Material de consumo

Material de Consumo

PAIF

Manutenção a la^lamentacão das Ações do AcoLhiaento ' Casa de Passagem

Material da Consumo

Material de Consumo

das Ações do Acolhimento Institucionel-Hcmutençâo e Is^lementação

Residência inclusiva

Material de Consumo

Material de Consumo

Manutenção do Centro Especializado da Assistência Social - CREas

Material de Consumo

Material de Consumo

Manutenção do Serviço de Convivência - Criança

Material de Consumo

Material de Consumo

Manutenção do Serviço de Convivência - Idoso

Material de Consumo

Material da Consumo

Manutenção do Serviço de Convivência de Adolescente

Material de Consuma

Material de Consumo

Manutenção e iiqslemantação das Ações do CREAS - Centro POP

Material da Consumo

Material de Consume

Manutenção e laqalezentação das Ações Estratégicas do PBTI

Material de Consumo

Material de Consumo

Manutenção da Casa de Inclusão

Material de Consumo

Material da Consumo

Manutenção do Centro de Convivência para o Idoso

Material de Consumo

Material da Consumo

Hodemisaçáo da Gestão Administrativa
Material de Consumo

Manutenção do Banco de Alimentos
Material de Consumo

Material de Consumo

Programa Criança Faliz

Material de Consumo
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CLtoStlIA SEXTA - DO PA8AMEN70:
6.1 O pagasanto sará aediance EMPEHHO, da ocordo coo as quantidadaa afotii
antraguea, após a data do eacebinsnto de£iniCivo do objeto, pala ComlasA^
Aoeebiffianto, sadianto apresentaoSc de Nota Eiacal, eonCacida e atestada. O paga
deverá ser efetuado no psaso oáximo de 30 (trinta) dias após a aprooontao&o da
Fiscal.

6.2 Os proços sorãe fixes e icreajustávais nos temos da legislaçAo ea vlgec, dusant
a vigância desta contrato, salvo os casos previstos no Art. 65, parágrafos 5° a 6° da
Lei 8.666/S3, de forma a ser mantido o Equilíbrio Econômiee-Financeiro do Contrato.
6.3 Para efetivação dos pagonentos respectivos, deverão ser apresentados juntamente com
as Faturas e Hotas Fiscais, as Certldóee Negativas de débito CND do INSS, CRF do FGTS
e com a Fazenda Municipal do dooicilio do proponente, devidamente etualizada;
6.4 O não cumprimento do subitem anterior, ii^licará na sustação do pagamento que b6
será processado após a apresentação das referidas certidões, não podendo ser considerado
atraso de pagamento.

CLáUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E LOCAL OB ENTREGA:
a. O objeto desta licitação deverá ser entregue parceiadamente, mediante a expedição

da solicitação de fornecimento pelo Setor Co^etente, a qual deverá ser atendida
no prazo da 10 (Das) dias a contar da data do recebimento da respectiva
solicitação.

b. As entregas do objeto desta licitação deverão ser realizadas na Secretaria da
Assistência Social da Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB situada á Avenida
Flávio Ribeiro Coutinho, s/n. Centro. CEP: 58.300-220, Santa Rita, PB. no prazo

de 10 (dezl dias úteis, soiq^re contados a partir do recebimento pelo
fornecedor da Nota de Bs^enho. O Uoxário de entrega deverá ocorrer no periodo da
08 ás 17 hs, de Segunda á sexta-feira.

O. Todas as despesas da transporte, tributos, freta, carregamento, daacarregamente,
encsirgos trabalhistas e pxevidonciários e outros custos decorrentes direta e
indiretamente do fornecimento do objeto desta licitae&o. correrão per conta
exclusiva da contratada,

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

CLÁUSDLA OITAVA - DOS ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL B OA LICITAHTS
VENCEDORA!

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

a. Permitir durante a vigência do Contrato, o acesse dos reprasentantes/prepostos
e empregados da CONTR.XTADA ao local da entrega dos produtos nas dependências
da Secretaria do Assistência Social da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB,
desde que devidOimente identificados e acompanhados por representante do
CONTRATANTE ;

b. Promover o acompanhamento e a fiscalização quando da antrega dos produtos, sob
os aspectos qua.7titstivo a qualitativo, anotando em regiatro próprio as falhaa
detectadas e comunicando a CONTRATADA a ocorrência da qualquer fato que «xije
medidas corretivas po: patte desta;

e. Comunicar á lieitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento dos
produtos e interromper imediatamente o fornacimanto, se for o caso;

d. Ii^edir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Pregão;
e. Prestar as informações e os esclarecimentoa que venham a ser solicitadoa pele

CONTRATADA;

£. Fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei 8.666/83;
g. Efetuar o pagamento á CONTRATADA em até 30 (trinta) dias após o atesto da Mota

Fiscal/ Fatura do Material e/ou serviços;
h. Atestar a execução do ob]eto deste Contrato, por maio do Setor Cozpotente;
i. Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas

as obrigações contratuais

j.
fi.lCabecá á lieitante vencedora:

a. Responder, em relação aos seus esfregados, por todae ae
despesas decorrentes ds entrega de produto e/ou serviços, tais como:
a) salários; b] seguros de acidente; c) taxas, impostos e
contribuições; d) indenizações; a) vales-refaiçflo; f) vales-
transporce; a g) outras que por ventura venham a ser criadas e
exlgxdAs paio Governo *

b. Manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá,
quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um
deles guo seja considerado Inconveniente ã boa ordem e ás normas
disciplinares da Secretaria da Assistência Social da Prefeitura
Municipal de Santa Rita, PB;

c. Respaitur as normas e procedimentos de controle e acesse ás
dependências da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura
Municipal de Santa Rita, PB;

d. Responder pelos danes causados diretamente a v eu a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a entrega de
produto, não axcluindo ou reduzindo eesa responeabllldede a
fiscallzaçAo ou o acompanhamento pela Secretaria Municipal de
Assistência Social;

e. Seerot.ai;ia de Assistência Social da Prefeitura Municipal de
Santa Rita. ps. quando esses tonliam sido ocasionados por seus
esfregados durante a entrega do produto;

f. Entregai os produtos de 10 (dez) dias. contados a
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o

*  ty.v p&rtir CH daca de assinatura do contcato/eapenho. O descui^riaento
ao prazo cícaúo aujeitará a ançreaa contratada à penalidade de
multa.

g. Encarrega-se da entrega dos itens adquiridos, arcando com
qualquer custo advinde do transporta, carga, descarga, bem como
qualquer serviço relativo a« procedimento da entrega.

h. No ato da entrega cio objete, deverá ser apresentado documento

fiscal válido correspondente ao fornecimento.
i. Comunicar a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura

Municipal de Santa Rita, PB, por escrito, qualcjuer anormalidade de
caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

j. Justificar, no caso de descui^riaento do prazo citado no
item ancoriox ou paralisação do fornecimento, por escrito, em até
24 horas contadas da entrega frustrada;

k. Comunicar ao CONTRAIIANTE, por escrito, se verificar
condições que possam prejudicar a prestação ou a iminência de fatos
que possam interferir na perfeita execução dssto contrato, bem como
atraso ou paralisação do fornecimento aprosentando razões
jusbificadoras, as quais serão objeto de análise, que poderão ser
ou não aceitas pelo Contratante;

1. Encontrar-se em dia com as obrigações fiscais, em
eonformidado coa o previsto no procedimento licitatório;

m. Kanter-se em een^atibiildade com as obrigações a serem
assumidas, além da todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas neste Pregão, durante toda a execução de contrato;

n. Emitir a nota fiscal, constando na mesma a informação sobre

os recursos utilizados para custeio deste contrato;

o. Traiec ao setor de Empenho as Hotas Fiscais acoa^aahadas das
respectivas certidões de natureza fiacal;

p, Se os produtos entregues forem recusados, a empresa será
advertida para o cumprimento imediato de suas obrigações, lhe sendo
concedido o prazo máximo de 24 {vinte e quatro) horas, efetivando
a troca dos produtos ou apresentando defesa num prazo de 24 (vinte
e quatro) noras, sob pena de aplicação da multa prevista nesta
Sdital o demais medidas que se fiterem necessárias.

CLÁUSUIA MOIA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS, SOCIAIS, CCMBRCIAIS E FISCAIS DA VEMCBOORA.
9.1 k licitante vencedora cabora, também:

a. Assuzar a responsabilidade por todos os encargos previdenciàrios
e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista
em vigor, obrigande-se a saldá-los na época própria, vez que os
seus eispregados não manterão nenhum vinculo ei^regaticio com a
Secretaria de Assistência Social da Prefeitiira Municipal de Santa
Rita, PS;

b. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e
obrigações oatabeleeidas na legislação especifica de acidentes
de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vitimas os
seus etq>regados quando do fornecimento do produto ou em conexão
com ele, ainda que acontecido em dopendãncia da Secretaria de
Assistência Social da Prefeitura Hunicipal de Santa Rita, PB;

c. Aasusur todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil
ou penal, telacionadas ao fomecimanto do produto,
originariamonte ou vinculada por prevenção, conexão ou
contingência; a

d. Asstu&ir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e
eomarciaiz resultantes da adjudicação deste Pregão.

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

9.2 Deverá a licitante vencedor* observar:

a. Cusq>tir todas as obrigações, assumindo como exclusivamente seus os ciscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execução de objete;

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

c. Rasponsabilizar-so pelos vícios a danos decorrentes dos bens, da acordo com os
artigos 12,13,18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor <I«i n* 6,078, de
1990) ;

d. Substituir, cepacac, corrigir, ou reconstituiz, ás suas expensaa, no prazo
máximo de 15 dias, os bens que aprasentacom alterações, deteriorações,
imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes ãe «xigãneias de
instrumento oonvecatócio, ainda que constatados após o recebi manto e ou
pagamento.

e. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto
da prosonto licitação;

f. Comunicar à Adzunistração. no prazo da 24(vinte e quatro) horas que antecede a
data da execução do objoco, os motivos que impossibilitem O cvntq>r)mento do pzazo
previsto, com a dovida comprovação;

g. Manter, durante toda a execução do cent.rato, em coq>atibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação a qualificação exigidas
na licitação;

b. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações aasuizidis, r.em subeontratar qualquer das prestações a que está
obrigada, exceto nas condições autorizadas no Tersto da Referências ou minuta de
contrato;
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i. Reeponsabillzar-ac paif.s daspeuaa dos tributos, aneargos trobalhls
previdanciários, í^acavs -jnnarclais, itaxas. ifrates, seguros, doslooanen
pessoal, praatas&e do goranci-a o guaioquar outsaa que Ineldan ou vai
incidir na execução do con':rato;
Emitir Nota Fiscal corresponclonte à seda ou da empresa que apreson'
documentação na fase de habilitação; enquadrando-se, rigorosamante, dentr
preceitoB legais normas e aspecificacSes técnicas correspondentes.

9.3. DOS PRAZOS

a) O pcaso máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite
prorrogação noa casos previstos na legislação vigente, está abaixo indicado e
aerá considerado a partir da assinatura do Contrato;

b> o prazo de vigência do coritcato será até o exercício financeiro, a partir da
data de aesinatura ao contrato.

9.4. DX EXECUÇÃO B CRI-.rÉA10S DE ACEITAÇÃO r>0 OBJETO
a) Os bens deverão ser entregues oo embalagem originais na Secretaria de

Assxetôneia Sociai.

b) Pica assegurado a snerecacia de Hunieipal de Assistência Social, o direito de
rejeitar, no todo ou om parte, os itena entregues em desacordo cota aa
espeeificaçõee exigidas no Edital, ficando a e^rasa CONTRATADA obrigada a
subetitulr e/ou roparac oa itens irregulares no prazo de atê 30 dias a contar
da sua notificação, quo ficará a cargo da Secretaria de Assistência Social.

e} A CONTRATADA Se obriga a reparar, corrigir, remover, reconatruir ou substituir,
as suas oxponsas, as partes do material desta contratação om que se voriflcazem
vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos materiais empregados ou da
execução dos fomocimsntos na forma estabelecida neste Termo de Raferãncia.

d) As dsspesas da fretn/orabalagem deverão estar inclusas no preço proposto, a em
hipõtase alguma poderão t:er destacadas qua.-ido da emissão da nota fiscal/fatura.

e) A eipresa contratada rlevecá fornecer os itens estritamente de acordo com as
aapeeificaçòes descritas noste Ternto de Referência, bem como nos prasos «
quantitativos nole ostabslecidos, responsabilizando-se pela aubatituiçAo dos
mesmos na hipótese de estarem em desacordo com as reforidas especificações, bem

f) como não estiver de acordo com s amostra apresentada e aprovada, sob pena de
aplicação de sançõer administrativas.

g) Prestar as informações e <-s nsclarecimentos que venham a ser solicitado pelo
CONTRATANTE.

9.5 A inadimplência da lioLtanve com cofecôncia aos «ncargoa estabelecidos no subltem
anterior, não tranafsrn a rnaponfabilidade por seu pagamento á Secretaria de Asaistenela
Social da Prefeitura Municipal de Snntn Rita. PB, r.em poderá onerar o objeto deate
Pregão, razão pela qual i lioitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vinculo
da solidariedade, ativn ou passiva coa a Secretaria do Assistência Social da Prefeitura
Municipal da Santa Rita. 9B

OJÜfSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO Z RESCISÃO DO CONTRATO;
10.1 O contrate a ser firmado poderá aer alterado nos casos previstos no art. 57 a
65 da Lei 6.666/93, desuo que hnja interesse da Secretaria da Assistência Social da
Prefeitura Municipal de Santa Rita, BB, com a apresentação daa devidas justificativos
adequadas a este Pregão.

10.2 No interesse oa iiecrecaria ae Aasistencia Social da Prefeitura Municipal da
Santa Rita. PB, o vultr. ii.icial atualizado do co.ntrate poderá ser aumentado ou
suprimido atê o limite .ie 3S> (v.-.nte e cinco por canto), conforma disposto no Artigo
65. parágrafos e 2'. oa Lei n'. 6.666/93.

a. a licitante venceaora rica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas,
os acrÒBciaos ol supressões que se fizerem necessários; e

b. nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta
condição, exceco aa supressões resultantes de acorde entre as partas.

10.3 A inexacuçâe total ou parcial do contrato enseba a sua rescisão, conCecme
disposto nos artigos 'ri a 80 oa Lei no 6.666/93.

a. Os casos de rusc.-são contratual serão focnalaante motivados noa autos de
processo, assegurado c cortradicório e a aspla cefesa.

10.4 A rescisão do contrato pedvra ser:
a. determinada por «co unilateral o escrito as decretaria da Assistência Social

da Prafaltura Municipal da Santa Rita. PB. nos cases enumerados nos ineisea I
a XIZ e XVII dl- artigo 78 da Lei mansion.ada, notifioande-aa a licitante
vencedora com a auiacedencia mínima de 05 (cinco) dias; ou

b. amigável, por r.cc»:do entro as partes, reduzida a tenu> nosto Pregão, desdo que
haja conveniér.ciu para i becretaxie de Assistência Social da Prefeitura
Municipal de Santn Rita. PB; ou

e. judicial, nos cor.-ios da Legislação vigente pertinente e matérie.
10.5 A rescisão administrativa ou amigável aerá preeodida da autorização asezita e
fundamantada da autondada compcLenta.

CLAuSULA décima PRIMEIRA - DAS PL-NALi OADES :
Aos focnecederes/eontratados qu.» nuacuapriresi total eu poccialmente es contratos
celebrados com a Secretaria da Asaiutenoa Social oa preteitura Municipal do Santa Rita,
PB, e aos licitantea qua oametAm atos visando a frustrar os objetivos da licitação, serão
aplicadas, penalidades cabivnis fundamentadas na Lei B.666/93 e na Lei 10.520/02, ea
seguintes sanções;

X ~ Advertência; IX •• Mui Ca;

a) 0,3 A itrds décimas por cento) per dia, até o tcigêsine dia da
atraso, sobes o valor de fornecimento

As&Inddú de forma d(oita( oor
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ou sarviçA iiàr> rflulsziicio, ou robro a btapa do ctonograsia fLsieo do
obras ii&o vwim.-irii.;

b) 10 1 (CO". canco) sobra o vr.ior total eu parcial da obcigagão
não ciinprxria, som o consequonto canceloaionto da nota de OBpanho ou
documento equivalunte.

IIZ - Suspensão VonpoLuna do pactlcxpacác oa licitação a ii^adlaento da
contratar com & .xdnuMStraçúo, por prazo não iiupoeiec a 03 (dela) anos;
IV - Qaclaracãn da ir.idorioidada para licitar ou contratar com a Administração
Pública, onquantc perduiitcem oa motivoo dntocalnantos da punição ou até que
seja proDovirU a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que aeiá concedida aeatpre quo o contratado rossareir a
Administração pelos prejuízos resultantes e depois da decorrido o prazo da
sanção aplicaaa com basu no inciso anterior.

§ 1° O valor d.i multa aplicada, nos roriios de inciso 11, será descontado
do valor da garantia prestada, ratido dos pagamsntos devidos pela
Administração cu t;r>i>cado judicialmente, sendo corrigida
BonotHnamento. de conformidade ccm ? variação do IPCA, a partir do
tarmo inicial, atò u data co afetivo reeolhlmanto.

§ 3° A per.3 cn muita poderá ser aplicada cumulativamante com as demais
sanções restritivas de direitos penalidades cabiveis fundamentadas na
lrf>l B. 666/93 o na Lei 10.520/02.
$ 3*. A contagem do periooo da atraso na execução dos ajustes será
realizada a partii do primeiro dia útii subsequente ao do encerramento
do prazo o3tal.''eii>dido para o cumprimanto da obrigação.
§  4'' A auspnnsãvt temporária impedirá o fornecedor da licitar e
contratar com a Administração Pública pelos seguintes presos:

T- 06 íso.-h) xeaes, nos casos de:

a}.ipli:acão de duas penas de advertência, no prazo de
11' (d<^re) meses se:: qun o fomecedor/centratado tenha
adotadc as medidas cotrotivas no prazo datacminado pela
Anr.inistracáo;

h) aitcrf.ção da quantidade ou qualidade da mercadoria
fornoc-Sa;

IX- i>. tOnze) meses, noa casos de:

a) retarcaxento iaotlv.idc da execução da obra, da serviço, de
sua-i parcolas eu do focnbc..3ienco de bens.
XII - 34 (Vinte o quatro) masns, noa casos de:

a) antcegar coaio verdadeira, mercadoria falsificada,
a(:jiterad>n, deteriorada ou danificada;

h; pat:il.sacau do sarv-çe. de obra ou de foznaciiBanto
de 'annn aom justa fundamentação a prévia comunicação à
Aos-tnis traçáo ;

n> praticar ato ilícito visando a frustrar os objetivos
iic licitação no âmbito da Administração Pública
Mvmicipal. ou
c) sotrer condenaçãc definitiva por praticar, por maio
dcioso. fraude fiscal no cacolhimsnto da qualquer
tj. •-buto.

S 5* Sara declarado inidõneo, ricaiido ispedido da licitar a contratar
com a AdainistrnçAc Pública, por cnn{>o indatermina do, o foraecador
que:

I- náo -ng-ilarisar a ina.iinnlãncia contratual nos prazos
estipuiau'.; nos incisos do parágrafo anterior, ou
II- doEO.-i:-ti-i>.c não possuir idoneidade para contratar com a —
Administração oublica, em virtude de ato ilícito praticado.

$ 6° Ha modalidads. pregão, ao fornecedor quo. convocado dentro do prazo
de validade dc sus proposta, não colebrar o contrato, deixar de
entregar o'i spiosenrar (locuman.-.nçAo falsa exigida para o certame,
ensejar u retazdarar.to d» execução do .*eu objeto, comportar-se de modo
inidônoo ou coni>iter frauae fiscal será aplicada penalidade de
iapadimonto oo ...çit.ir e contratar com o Município per prezo nào
superior n 00 (ctnco) anos, uendo dnscrndanciado do Sistema de Cadastro
de FocnocodoEoç sem prnjuizo daa multas previstas em edital e no
contrato n ons .':oninaçáou legais, aplicadas e dosadas segundo a
natureza e a çr-ividaoe da falta coustida.

11.2 A aplicação das ssnçóns ad-ivt.:isti-ativaR penalidades fundamentadas na Lei B.666/93
o na Lei 10.S20/02. sáo do conpiitunuia do ozdnnadnr ou despesa desta Secretaria.
11.3 A autoridade que aplicar nr. nançóns e pnnalin.vdcH cabiveis, fundamentadas na Lei
B.666/93 e na Lei 10.52U/'12. r.r.i .irminara e publicação do extrato da SUa decisão no
Semanário Oficial, o crual devora uoncer.

I - nome eu rasór -jor.-.::.' uo foruococior o r.iuaoro dv inscrição no Cadastro
Nacional de Pesooas .j'.iri..iica!. -

CHPJ ou no Caaaacro d<i rcasoas fiaica» - (.fi",

ZZ — nome e CPF ou sócios.'
ZZI — sanção aplicadn. oa ronpectivos prazos da iaçadiiunto; XV - órg&o
ou entidade e autoridv:' qu<i iplicau a asrcãc-
V - número do processo, f VJ - data da publiraçãe.

11.4 Além das penalioado: citjo--is. a licicaj-.te .-sncsdora ficará sujeita, ainda, ao
cancelamento de sua losccicõ.- :.o cadHMtzu de ^.ugistcc de Fornecedores - CAF da
Prefeitura Municipal on Snn^.-j Mta. Fd .i m, ti-iu couber, às demais penalidades
referidas no Capitulo XV da Let i*. b.C66/Sl.
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11.5 Caractsrisar-ae 'u;::.!! a ,'.n;.\o jjodnndo a Saerotarij
Asaiotencia Social dn r'-oToi' rit- •«inicipíii fia PHffi, PB, a aau exclusivo
convocar oa licicantor ^omarvas ■c-rca». nt> ordum tto :l.ii>saíiaocâo, para que nnnjJ
interaaoe na eontratiinio. -íbi i.qi.vl praKn. a rceni l:*n todas no condlpÔQii edital
para fornacinienco do cb jorrj ou ••.ntfio o9fici;l'it o InUe as soguinCoa hipot^

Cl Após decorridor óE {ca.icji .Uo': da cor\vof.«i:ào da Socrotaria do Asoiat
Social da Prefeitura Muni-.ipKi de Santa Ritf., IH som quo a licitant» vencec
tonha retirado u assinado o instrumento con-.tataial .
d) Após daeorrido.7 C5 'c.nuol dimi óa Brs'.t.at..r.i do contrato, aam que tenha
iniciado a oxocxcãc ttn: sorvlços ou tom'jr..m8nlo dos bons, objeto desta
licitaoáo, no cajo >ie tor rido uoLicitfida. ^ur,: justificativa do atraso ou com
justificativa cs n:.ran.'.> nlv acfi.tto.

11.6 Além das ponalioacus --ivfc^ .difiisJuiEi» nos »ub. .un-i antorioces, a Loi n". 8.666/93
prevê ainda punições iii: esfera ciioi.inj senão vf<iaincs:

Art, 93 - portjtosi d .rsnicac a ,«j..;j3acão co qualquer ato de
ptocadiniiiito ii.-ncatorio: ?an-. - Cttunaào, do 06 (seis) aases a 02
(doisi ar.r,;«. é mu.it.i,

Axt. 96 - Fraunaj , en ds ^'fttnnna «'ubiica. licitacêo instaurada para
aquisição ou vitnctB de txms '.u neic.icorias. ou contrato dela decorrantai

I- olovun-Jo arbit rariaaanto oe projo»;
II- vancoiido. votdtitairs ou porSoita. mercadoria falsificada OU
deterioi.-uif,,' ;ii - eucroganao uma norcadorin par outra;
IV - iltnrundn tubst&r.cie, qualKiudo ou quantidade da marcadociB

fome .-itu-;
V - torf;fu..-i» r'..- ivalqu^r .-reds. i;..ui•.ametito. raais onetoaa a proposta
ou A exnrvcão do .Tantrar.nt Per.a - iotoncêo do 03 (tíésj a 06 tseis)
anos. '3 tiu 11 a.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGOKDA -5A ? í SC-*-1 •ACÁC r lESTÃO D5 CIíNTVATO
12.1. A sxocução do eor.crar.r> se-, np-sn'! fie acospamamnto, controlo, fiscalixação a
avaliação por ropresentanti. .is Cor.tro:*nr.e, losiqr.ASOf ntrs Gestos do presente contrato a
Sra. HlCOLL DE ABBUOA FM.cÃf; rEl/XlTA. portadora <io CPT 061.361.044-0?. Diretora
Departamento de Cezçras e Aicixarif . sisoolo CCK - ;* com lotação fixada na Secretaria
Municipal de Assistência ic yciiinpi ds Sanis Xita - :-j
12.2. O fiscal do Contrai-j c- Si raAN»*lSCC DE Al.SlS :-ErPElA KA CUMUA, portador do CPP
046.240.784-54. Coordananor .-uri.-í.rr ccci lorscão írxida na Secretaria Municipal de
Assistência ds Kunicipio <iq :>ant.> lUte - rü. Jc-malttoM.n ct>3iqnado. o coaprovadamente
habilitado para qerancior < prosar.-,,.' -.armo sort : rea.-.onnávo; pelo fiel cu^rinento das
cláusulas contratuais. iR,ci-:,«:ve p. rtino.-Mvei s :s en-.a:-;os csnplemantares

CLÁUSULA DÉCIMA XERCEIAA - b,. :
Para dirimir as questões crc.--rer,les losic iM.tir.u, .s ^artna elogem o Poco da Comarca
fie Santa Rira.

E, por estarem da plano ajurc, .avredi- o presontr contrato em 02(duaa) vias. o qual
vai assinado pelas parcos . çor 0',a:> '.ontec-mnss,

;íBr<c« í- '.a - PB. 10 de Setembro de 2020

TESTEMUNHAS PKUJ CONTRATANTE

-S
CUSr.ÊlCAO AMAl.IA DA SILVA PEREIRA

pf,- -T.rrR,ATAEO
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