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ÉM
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICIT;^A0

COimuiTOH°: 221/2020
PROCESSO ADMMISSRATIVO H*: 104/2020

PREGÃO SLETBâNICO N*: 016/2020
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE 31 CELEBRAM A

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E

TECMIX TZCMOLOSIA CCtgRCIO S SERVIÇOS

SIRBLI, PARA FRESTACAO DE SBRVIC03
CONFORME DISCRSOIADO NESTE INSTRUMENTO NA

FORMA ABAIXO:

Paio preaenta instrumento particular de contrato, de um lado a SBCRSTARIA MUNICIPAL D8
ASSISTÊNCIA SOCIAL, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ente de Direito
Público Interno, sediado à Rua Frederico Ozanan, n* 44, Centro, CEP: 56.300-220, Santa
Rita, Estado da Paraíba, inscrito no Cadastro Geral do Contribuinte do Ministério da
Fazenda acb o n" 08.699.269/0001-10, neste ato representado pela Ilustrissina Secretária
Mlinicipal da Assistência Social, a Sra. CONCBICÃO amÁLXA da silva PEREIRA, inscrita no
CPF/KF sob o n° CPF: 022.560.034-00, doravante Bii^lesmante CONTRATANTE, e do outro lado
TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO B SBRVTCOB BIRELI. CHPJ n' 05.301.712/0001-64, situada na RUB
R ZRIMBU JDFFILY , 26S - CENTRO - CAMPINA GRANDE/PB - CEP 58.400-270- doravante

síJBplesDiants CONTRATADO, decidirão as partes contratantes assinar o presente contrato, o
qual se reqeré pelas cláusulas e condiçSes seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:
1.1 Este contrato decorre da llcitaoâo modalidade Pregão Eletrônico n° 016/2020,
processada nos termos da Lei Federal n* 10.520, de 17 da Julho da 2002 e subsidiariaaente
a Lei Federal n° B.666, de 21 de Junho de 1993: Lei Con^lementar n° 123, de 14 da
Dezembro de 2006; Decreto Federal n* 3.555, de 08 de Agosto da 2000; Decreto Federal
n° 7.892, da 23 da janeiro de 2013; Lei Complementar 147/2014; Decreto Federal n 8.538
de 06 da outubro de 2015; Decreto n* 9.488 de 31 de agosto de 2018; Decreto Federal n*
10.024 de 20 da setasúsro de 2019, e legialacão pertinente, consideradas as alterações
posteriores das referidas nonoas.

CLÁUSULA SECUNDA - DO OBJETO DO CONTRAIO:
2.1 O presente contrato tem por objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER
AS NBCSSSZOADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB.

2.1.0 fornecimento deverá obedecer rigorosamente ás condições a:9reseaB nesta
instrumento, proposta apresentada, Pregão Pregão Eletrônico n° 016/2020 e instruções
do Contratante, documentos essas que ficam fazendo partes integrantes do presente
contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR B PREÇOS;
3.1 O valor total deste contrato é de RS 12.269,10<Doze mil duzentos e sessenta e nove
reais e dez centavos)

ITE» eSFECIFICKAC UNID OUANT. MARCA PRE^ UNITÁRIO PREÇO TOTAL
4 :AIXA arquivo DE8H»TAVBL em plástico

ÍOLIONDA, TODAS AS CORES OW ÁREAS DE

;iCOTC (PARTE DE VENTlLAçÃo) DE FÁCIL
<B43ÇÁO, CCM PARTE DO LACRE B FECHAMENTO
IA OdXA DEIARCADOS. CCH IMPRESSÃO OA

STigUSTA SIM B0RRÕ88. CCM DIMENSÕES DE
36.5 X 25 X 13,S Ot!

DND 200 ALAPLAST RS 3,12 RS 624,00

13 MVELOFE BRANCO 240X340 KM LISO C/250
MD

CX 50 FOROHl RS 63,45 RS 3.172.00

18 ISCARSELA PLASTICA CCM ELÁSTICO 40>*l
Kt C/10

pcr 100 ALAPLAST RS 23,52 RS 2.352,00

24 ^IVRO DE ATA CCM lOO FL3 CAPA PRETA DND 200 SÁO DOraHGOS RS 7.42 RS 1.484.00
31 IRAHLJUIIA ACRÍLICO CCM PRENDCDCR MEIO

IFICIO 1/4
DND 100 CARBRIKK RS 5,93 RS 593,00

36 lORRACBX PONTEIRA BRANCA C/IOO PC8 CX 10 MASTBR RS 10.ao RS 108,00
84 riNZA PARA AUOFADA CARIMBO 40 Bl A2U1

:/12 FÇS
CX 40 RADSX RS 29,32 RS 1.172,60

es tlNTA PARA AIMOFADA CARIMBO 40 E 42 al
■RETA C/12 PCS

CX 40 RADEX RS 29,32 RS 1.172,80

87 ,IVRO Oe ATA CCM 200 FLS CAPA PRETA DND 100 SAO DOONGOS RS 14.96 RS 1.496,00
9D niAhuu.tA DE MADEIRA COl PREGADOR HSIC

JFICIO 1/4
(MD 50 CARBRTtQC RS 1.B9 RS 94.50

TOTAL RS 12.269,10

OAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAKENTO:
4.1 Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para oa casos
previstes no Art. 65, §5 5° e 6", da Lei 8.666/93.
4.2 Ocorrendo o desequilibrio econõmico-finaneeiro do contrato, poderá ser
restabelecida a relação que as partas pactuaram inicialsante, nos tames do Art. 65,
Inciso XI, Alínea d, da Lei 8.666/93, med&ente cceprovaçâo documental e requerimento
expresso do Contratado.



QUINTA - OA DOTAÇÃO:
daspesas coszexão por conta da seguinte dotação, constante do ozçassnto vigente:

ELEMENTOS D8 DESPESAS / APLICAÇAO /FONTE

02.111

08.122.2605.2072

3390.30.00.001

05.244.1703.2074

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

OB 306 1707 2146

3390.30.00.001

3390.30.00.311

08 243 1704 2204

3390.30.00.311

FUNDO MUNICIPAL DB ASSISTÊNCIA SOCIAL - FHAS

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Asslstãncia Social
Material da Consuso

Manutenção e laplaBantaçâo do Pcegraaa Bolsa Familla - roF Cad. Õnico

Matacial de Coneueo

Material de Consumo

Manutenção do Programa de Atenção integral a Família - FAZF
Material da Consumo

Material da Consumo

Manutenção a laplamantação das Açdes do Acolhimento - Casa da Passagem
Material de Consumo

Material da Consumo

Manutenção a ligilamantação das Açõss do Acolhimento

Nesldâneia Ineluslva

Material de Consumo

Material de Consumo

Manutenção do Centro Especializado da Asaistãncia Social - CABAS

Material de Consumo

Material da Consumo

Manutenção do Serviço de Conviváncia - Criança

Material da Consumo

Material de Consumo

Manutenção do Serviço de Conviváncia - Idoso

Material de Consumo

Material da Consumo

Manutenção do Serviço da Convivência de Adolescente

Material da Consuso

Material de Consumo

Manutenção a li^lamentação das Ações do CABAS - Centro POP

Material da Consumo

Material da Consumo

Manutenção e l^lementação das Ações Bstretógicas do PBTZ

Material de Consumo

Material de Consumo

Manutenção da Casa da Inclusão

Material de Consumo

Material da Consumo

Manutenção do Centro da Convivãnoia para o Idoso

Material da Consumo

Material de Consumo

Hodamlzação da Gestão Administrativa

Material da Consumo

Manutenção do Baneo de Alimentos

Material da Consumo

Material de Consumo

Programa Criança Feliz

Material de Consumo

CLAÜSUIA SE9CZA - DO PAGAMENTO:

6.1 O pagamento será mediante dípenho, de acordo com as guantidades efetivamente
entregues, ^6s a data do reoebimante definitivo de objete, pela Comissão da
Aeeabimento, mediante apresentação ds Nota Fiscal, conferida e atestada. O pagaaanto



devArá ser efetuado no prazo aáximo de 30 (trinta) dias após a ̂ resentaçAo
Fiscal.

6.2 Os preços sor&o fixos e irreajustáveis nos termos da legislaç&o am vigor,
a vigência deste contrato, salvo os casos previstos no Art. 65, parágrafos
I.ei B.666/93, de forma a ser mantido o Bguilibrio SconÔmico-Flnanceixo do Contra
6.3 Para efetivação dos pagamentos respectivos, deverio ser apresentados juntamen'
as Faturas « Hotas Fiscais, as Certidóes Kegativas de débito CKC de mSS, CRF

a com a Fazenda Municipal do domicilio do proponente, devidamente atualizada;
6.4 O nio cumprimento do subitom anterior, ii^licará na sustacáo do pagamento que
será processado após a apresentação das referidas certidões, não podando ser considerado
atraso de pagamento.

CLÂOSUIA S&TIMA - DOS PRAZOS S LOCAL OB EHXRBSA:
a. O objeto desta licitação deverá ser entregue parceladamente, mediante a azpediçáo

de solicltaçáo da fornecimento pelo Setor Compatanta, a qual deverá ser atendida
no prazo máximo de 10 (Dez) dias a contar da data do recebimento da respectiva
solicitação.

b. As entregas do objeto desta Ircitação deverão ser realizadas na Secretaria de
Asaietoneia Social da Prefeitura láinicipal da Santa Rita, PS eituada á Avenida
Flávio Ribeiro Coutinho. s/n. Centro, CEP: 5B.300-320, Santa Rita, PB, no prezo
máximo de 10 <daz) dias úteis, ae:q>re contados a partir do recebimento pelo
fornecedor da Kota de Bt^n)to. O Horário da entrega deverá ocorrer no período de
08 àa 1'? bs, da Segunda á soxta-feira.

c. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregaaanto,
encargos trabalhistas e previdenciárioa e outros custos decorrentes ^reta e
indiretamente do fomoeimento de objeto desta licitação, correrão por conta
exclusiva da contratada.

d. O prato da vigãnoia do presente contrato será determinado: até o final do exercício
financeiro do 2020, coneidarado da data da sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DOS 8KCARG0S DA SECRETARIA HUHXCZPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA LICITAHTB
VENCEDORA;

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

a. Permitir durante a vigência do Contrato, o acesso dos representantes/prepoatos
o ei^regados da CONTRATADA ao local de entrega dos produtos nas dopandênoias
da Secretaria ds Assistência Social da Prefeitura Municipal do Santa Rita, PB,
desde que devidamente identificados e aeonpanhados por ropresantante do
CONTRATANTE;

b. ProBovor o aco^anhamonto o a fiscalização quando da entrega dos produtoe, aob
oa aspectos quantitativo e qualitativo, anotando am registro próprio as falhas
detectadas e comunicando á CMfTRATADA a ocorrência de qualquer fato que exija
medldttfl corretivas por parte desta;

C. Comunicar á lieitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento dos
produtos o Intarro^er imediatamenta o fomeeimanto, se for o caso;

d. Impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Pregão;
e. Prestar as informações e os esclazeeimentos que venham a ser solicitados pela

CONTRATADA;

f. Fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei B.666/93;
g. Efetuar o pagamento à CONTRATADA em atá 30 (trinta) dias após o atesto da Hota

Pioeal/ Fatura do Material e/ou services;
h. Atestar a execução do objeto desta Contrato, por nelo do Setor Coqtatanta;
i. Fomacar atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas

as obrigações contratuais.

J.
S.lCaJOerã á lieitante vencedora:

a. Responder, em relação aos seus empregados, por todas os
despesas decorrentes da entrega de produto e/ou serviços, tais como:
a) salários; b) seguros de acidente; c) taxas, iz^stoe a
contribuições: d) indenizações; e) vales-refeição; f) vales-
transpozta; e g) outras que por ventura venham a ser criadas a
exigidas pelo Govemo;

b. Manter, ainda, os seus empregados identificados per crachá,
quando am trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um
deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e ás normas
disclpllnaras da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura
Municipal do Santa Rita. PB;

o. Respeitar as normaa e procedlmantos da controla e aeosse áa
dependõncias da Secretaria de Asaistencia Social da Prefeitura
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 de
produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acospanhamento pela Secretaria Municipal de
Assistência Social;

O. Secretaria da Assistência Social da Prefeitura Municipal do
Santa Rita, PB, quando esses tenham sido ocasionados por seus
eiqiregades durante a entrega do produto;

f. Entregar os produtos máximo de 10 (dez) dias, contados a
partir da data de assinatura do contrato/eapenho, O descusqirimonto
ao prazo citado sujeitará a empresa contratada á penalidade de
multa.

g. Bncarroga-se da entrega dos itens adquiridos, arcando com
qualquer custo advindo do transporte, carga, descarga,



2.
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qualquer aervico relativo ao pcocadioanto de entrega.

h. No ate da entrega do objeto, deverá ser apresentado docvusento
fiscal válido correspondente ao fornecimento.

i. Comunicar a Secretaria da Assistência Social da Prefeitura
Municipal de Santa Rita, PB, por escrito, qualquer anormalidade de
caráter urgente e prestar oa esclareeimantos que julgar necessário;

j. Justificar, no caso da descur^iaento do prazo citado no
item anterior ou paralisaçáo de fomeciaente, por escrito, em atá
24 horas contadas da entrega frustrada;

k. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, se verificar
eondiçáes que possam prejudicar a prestação ou a iminfinoia de fatos
que possam interferir na perfeita execução deste contrato, bem fmo
atraso ou paralisação do fosnacimanto ^resentando rasões
justificadoras, as quais serão objeto de análise, que ser
ou não aceitas pelo Contratante;

1. Encontrar-se em dia com as ^rigaçdes fiscais, es
conformidade com o previsto no procedimento licitatário;

m. Kanter-se em co^istibilidads com as obrigaçdes a seram
assumidas, alem da todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas nesta Pregão, durante toda a execução do contrato;

n. Emitir a note fiscal, constando na mesma a informação sobre
oa recursos utilizados para custeio desta contrato;

o. Trazer ao setor de Ei^enho as Notas Fiscais acM^anhadas Hn»
respectivas certidões de natureza fiscal;

p. Se os produtos entregues forem recusados, a a^resa serã
advertida para o cumprimento imediato de suas obrigações, lhe sendo
concedido o prazo máximo da 24 (vinte e quatro) horas, efetivando
a troca dos produtos ou apresentando defesa num prazo de 24 (vinte
e quatro) horas, sob pena de aplicação da multa prevista neste
Edital a demais sadldas que se fizerem necessárias.

CEÁUSOLA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS, SOCIAIS, CCB4ERCIA13 B FISCAIS DA VENCEDORA.
9.1 À lieltanta vencedora caberá, tambóm:

a. Assumir a responsabilidade por todos os encargos pravldaneiáxios
e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista
om vigor, obrigande-sa a saldá-los na época própria, vez que os
seus empregados não manterão nenhum vinculo espregaticlo com a
Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal da Santa
Rita, PB;

b. Assumir, também, a responsabilidade por todas as previdências e
obrigações estabelecidas na legislação especifica de acidentes
de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vitimas os
seus esfregados quando do fornecimento do produto ou em conexão
com ele, ainda que acontacido em dependência da Secretsitia da
Assistência Social da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB;

c. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, oivil
ou panai, relacionadas ao fornecimento do produto,
originariamenta ou vinculada per prevenção, conexão eu
contingência: e

d. Assuoúr, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e
comerciais resultantes da adjudicação deste Pregão.

e. C»3ter todas as licenças, autorizações e franquias necessárias á
execução do contrato pagando os emolumentos prescritos em lei.

9.2 Deverá a licitante vencedora observar:

a. Cumprir todas as obrigações, assumindo como exclusivamente seue os riscos e os
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do Ofajeto;

b. Executar o objeto em perfeitas condições, no prazo e local especificado nesta
XR, em acompanhado da respectiva nota fiscal constando mg
indicações da marca, fabricante, tipo, procedência a prazo de garantia;

c. Responsabilizar-se pelos vicios e danos dacorrantes das bens, da acorde os
artigos 12,13,18 a 2fi, do Código da Defesa do Consumidor (Lei n* 8.078, de
1990);

d. Substituir, reparar, corrigir, ou reconstituir, ás suas expeosas, no prazo
oáximo de 19 dias, oa bens que apresentarem alteraçóes, deteriorações,
i^erfolções ou quaisquer irrogularidados diaerapantee ás exigências do
instrumento convocatório, ainda que constatados após o recebiasnto e ou
pagamento.

m. Atender pxontamento a quazsquer exigências da Adamnietraçâo, inerentes ao objeto
da presente licitação;

f. Comunicar á Administração, no prazo ds 24(vinte e quatro) horas que antocedo a
data da execução do objeto, os motivoe que imposslbilitesi o ipnTT»,^ do prazo
previsto, cem a devida coofrovação;

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

h. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subeontratar qualquer das prestações a que está
obrigada, axceto nas condições autorizadas no Termo de Raferáneiaa ou minuta de
eontrato;

i. Rasponaabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
pravideneiárloa, fiscais, cemorcials, taxas, fretes, seguros, deslocamento de
pessoal, prestação do garantia a quaisquer outras que incidam ou venham a
incidir na execução do contrato;

j. Emitir Nota Fiscal correspondente á sede ou filial da eafresa que apresentou a



doeuaantaçAo na fase de habilitspio; enquadxando-ae, rigoEO8«nant0< dentEO^
pracaitos legais, noxBaa e aspedCieaçdes técnicas eoEsespondentes.

9.3. OOâ PKAZOa

•} O prazo 11* paza a axacucio do objeto desta eentrataçAo e que
pEOEEogaçfle nos casos pzevistos na lagislacâo vigente, está abaixo indica
eoEá conaideEBdo a partir da assinatura do Contrato;

b) O prazo de vigência do contrato serê até o exeroicio financoiEO, a partir da
data da assinatuta do contrato.

9.4. DX BXECUCto S CRITÉRIOS DB ACBITAÇAO 00 OBJETO
a) Os bena dovarSo ser entregues ea aabaiagen originais na Saoretazia da

Assistência Social.

b) Fica assoguEado a Secretaria de Minieipal da Assistência Social. O direito de
rejeitar, no todo ou ea parte, os itena entregues ea desacordo eoa as
especificações exigidas no Edital, ficando a enpresa CONTRATADA obrigada a
substituir o/ou reparar os itens irregulares no prato do até 30 dias a contar
da sua notificação, que ficará a cargo da Secretaria da Assistência Social.

e) A CONTRATADA Se obriga a reparar, corrigir, renovar, reconstruir ou substituir,
as suas arpensas, as partas do raterial desta contratação eo que oa verificaran
vicioa, defeitos, ou incorreções resultantes dos materiais oiqprogados ou da
execução dos fomocinontos, na forma estabelecida nosto Tomo de Referência.

d> As dosposaa de frete/eabalagen deverão estar inclusas no preço proposto, e om
bipétoso alguma poderão ser destacadas quando da emissão da nota fiscal/fatura,

a) A empresa contratada deverá fornecer os itens estritamente de acordo com as
especificações descritas nsste Termo de Referência, bem come nos prasos e
quantitativos nele astabeloeidoa, responsabilizando-sa pela substituição dos
meamos na hipótese de estarem «im 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 eer solicitado pele
CCtITRAXANn.

9.S A inadiapléneia da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no subitam
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ã Secretaria de Assistência
Social da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, nem poderá onerar o objeto desta
Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamante a qualquer vincule
da solidariedade, ativa ou passiva, com a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura
Municipal de Santa Rita, PB.

CLÁUSULA DBCIHA - OA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:
10.1 O contrato a ser firmado podará ser alterado noa casos previstos no art. 57 e
65 da Lei 8.666/93, doada que haja intarosee da Seerecatia de Assistancia Social da
Prefeitura Municipal de Santa Rita. PB, com a apresentação das davidaa justificativas
adequadaa a esto Pregão.
10.2 No intorassa da Secretaria da Assistência Social da Prefeitura Municipal da
Santa Rita. PB, o valor inicial atualizado de Contrato podará ser aumentado ou
suprimido até o limita da 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no Artigo
65, parágrafos 1' e 2', da Lei n*. 8.666/93.

a. a licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas moamaa condições licitadas,
OS acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e

b. nenhum acréscimo ou supressão podará exceder o limite estabelecido nesta
Condição, oxeote as supressões resultantes de acordo entre as poctee.

10.3 A inexecuçAo total ou parcial do contrate anseja a eua rescisão, conforma
disposto nos artigos 77 a 60 da Lei no 8.666/93.

a. Oa easea de rescisão contratual serão formalmente motivadoa noa autos do

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
10.4 A rescisão do contrato poderá ser:

a. determinada por ato unilateral o escrito da Secretaria da Aasietencia Social
da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, nos cases enumerados noa incisos I
a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, netiflcando-so a licitante
vencedora com a antecedência mínima do 05 (cinco) dias; ou

b. amigável, por acorde entre as partes, reduzida a termo neste Pregêo, desde que
haja oonvoniência para a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura
Municipal de santa Rita, PB; eu

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

CLÁUSULA DÉCSa PRIMEIRA - OAS PEHAI.inADES:
Aos fomeeedores/eentratados que deecusprirem total eu parcialmente os contrates
celabrados com a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal da Santa Rita,
PB, a aos licitantes que cometam atos visando a frustrar os objetivas da licitação, serão
aplicadas, penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02, as
seguintes aanções:

I - Advertência; II - Multa;

a) 0.3 t (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valer do fomeeimento

ou sorviço não realizado, eu sobro a eta]M do eronograma físico da
obras não eui^rido;
b) 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação
não cucprida, com o consequante cancelamanto da nota do ea^enho oa
documente equivalente.



IZI - Suspensão Teaporária do paeticipação en Ileitapâo e iapadimento do
contratas com a Administração, por praso não superior a 02 (dois) anos;
^ " Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto posdurarea os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado rosearcir a
Adminiatração pelos prejuisos resultantes e depois de decorrido o preso ds
sanção aplicada com base no inciso anterior.

$ 1* O valor da multa aplicada, nos termos do inciso II, seré descontado
do valer da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela
Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida
Bonetariamenta, do conformidade com a variação do ZPCA, a partir do
termo inicial, até a data do efetivo recolbimento.
S 2^ A pena do multa podoró ser aplicada cumulativamente com ae demaia
sançóes restritivas do direitos penalidadss cabivais fundamentadas na
Lai e.66S/93 o na Lol 10.520/02.
S 3*. A contagem do peciodo da atraso na execução dos ajustes será
realizada a partir do primeiro dia útil aubseqüente ao do encerramanto
do prazo estabelecido para e cumprimento da obrigação.
S 4° A suspensão tespocária iq>adirá o fornecedor de licitar a
contratar com a Administração Pública pelos seguintes prazos:

1- 06 (saia) meses, nos casos de:

a) aplicação de duas penas de advertência, no prazo da
12 (doze) meses, sem que o fornecedor/contratado tanba
adotado as medidas corretivas no prazo detarminado pala
Administração:

b) alteração da quantidade ou qualidade da maccadoria
fomeeida;

IX- 12 (doze) meses, nos casos da:
a} retardamonte ipwtivado da execução da obrs, de serviço, de
suas parcelas ou do fomocimente de 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 fomeelmanto
do bons soa justa fundamentação e prévia copunicação é
Administração;

e) praticar ato ilícito visando a frustrar os objetivos
da licitação no âmbito da Adminletracão Pública
Municipal, eu
d) sofrer condenação definitiva por praticar, por melo
doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer
tributo.

§ 5* Será declarado inidòneo, ficando de )(>»( e contratar
cem a Administração Pública, por te^o indatarmlnado, o fomacsder
que:

I- não regularizar a inadi^lêneia contratual noa prazoa
estipulados nos incisos do parágrafo anterior, ou
IZ - demonstrar não possuir idonsidado para contratar com a
Administração Pública, em virtude da ato ilícito praticado.

S 6° Ha modalidade pregão, ao fornecedor que, convocado dentro do prato
da validado do sua proposta, não celebrar o contrate, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execução do seu objeto, ccaportar-ao do modo
inidãneo ou cometer fraude fiscal, será aplicada penalidade da
impedimento de licitar e contratar com o Município por prazo não
superior a 05 (cinco) anos, sondo descredanciado do Sistema de Cadastro
de FomseedorsB, ssm prejuízo das multas previstas em edital e no
contrato e das cominaçóoo legais, aplicadas e dossdas segundo a
natureza e a gravidade da falta cometida.

11.2 A aplicação daa sanções administrativas penalidades fundsmantadas na Lei B.666/93
e na Lai 10.S20/02. são de compotãncia de ordenador do despesa deata Secretaria.
11.3 A autoridade que aplicar as sanções e penalidadss cabíveis, fundamentadas na
0.666/93 e na Lei 10.520/02, determlnarã a publicação do axtrato de sua daeiaão no
Bamanário oficial, o qual deverá conter:

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

CNPJ ou no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
II - nome e CPF de todos es sócios:

III - sanção aplicada, com oa respectivos prazos de iapedlmento; ZV - órgão
ou entidade e autoridade que aplicou a sanção;
V - número do precosso; e vi - data da publicação.

II-4 Além das penalidados citadas, a llcitanta vencedora ficará sujeita, ainda, ao
cancelamento de sua inscrição no Cadastro ds Roglstro de Fecneoodoroo - CRF da
Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB o, no que couber, ée demais panalidades
referidas no Capitulo ZV da Lei n". S.666/93.
11.5 Caracterizar-se-á formal recusa á contratação, podendo a Seerotazia de
Assistência Social da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, a sau exclusivo Juizo,
convocar es licitantes remanoacentes, na ordem de classificação, para que manifestam
interesso na contratação, em igual prazo, a atendidas todas as condições editaliciaa
para fomoeimento do objeto licitado ou então cancelar o lote as seguintes hipóteses:



c) Após dacorcidos 05 (cinco) dias da convocação da Secretaria da Aasis
Social da Profoituco Municipal de Santa Rita. PB sen que a lieltante van
tenha retirado e assinado o instrumento contratual.

d) Após decorridos 05 (cinco) diaa da assinatura do contrato, sem que
iniciado a exocucâo dos serviços ou íomeciaento dos bens, objeto
licitac&o, no caso de ter sido solicitada, sem justificativa de atraso
justificativa do atraso não aceita.

11.6 Além das penalidades eiveis elencadas nos subi tens anteriores, a I,ei n° . 8,666
prevê ainda punicóea na esfera criminal, senêo vejamos:

i/3

Axt. 93 - Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de
procedimento licitatório: Pena - detenção, de 06 (sele) meaee a 02
(dois) nnos, e multa.

Art. 96 - Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação inataurada para
aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente:

I- elevando arbitrariamente os preços;
II- vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou
deteriorada; III - entregando uma mercadoria por outra;
IV - alterando substância, qualidade ou quantidade da aateadoria

fornecida;

V • tomando, por qu2Llquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta
ou a execução do contrato: Pena - detenção, de 03 (três) a 06 (aeia)

anos, e multa.

ClÁUSULA DÉCIMA SECUNDA -DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO
12.1. A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e
avaliação por representante da Contratante, designamos para Gestor do presente contrato a
Sra. NICOLE DE ARRUDA FALCÃO TEIXEIRA, portadora do CPF 061.361.044-07, Diretora
Departamento de Compras a Almoxorífado. Simbolo CCM - IV, com lotação fixada na Secretaria
Municipal de Assiaténcia do Hunicipio de Santa Rita - PB.
12.2. O fiscal do Contrato, □ Sr FRANCISCO DE ASSIS FERREIA DA CUNHA, portador do CPF
046.240.784-54, Coordenador Jurídico, com lotação fixada na Secretaria Municipal de
Assistência do Município de Santa Rita - PB. formalmente designeuio, e eompcovadamente
habilitado para gerenciar o presente termo, aorá o responsável pele fiel cusçriwnto das
cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos cosplemantaxes

ClÁUSUIA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO;
Para dirimir as queatões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca
de Santa Rita.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 Iduaa) vlaa, o qual
vai assinado pelas partos o por dtias testemunhas.

Santa Rita - PB, 10 de Setembro de 2020

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE

CONCEXCAO IA DA SILVA PEREIRA

PELO CONTRATADO

FELIPE TEIXEIRA
AisInMo de formd dl^Ual por
FEUPEmxetftA

RIBEIRO:00781419409~^^],^,„,^3^
TECMIX TECNOLOGIA CC»IERCIO B SERVIÇOS
6IRELI


