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ESTADO DA FABAÍBA
PBBrBITDRA ICJMICIFAL SE SANTA RIXA

COMISSÃO PERMANENTE DE UCIIA^
CONTRATO N": 298/2020

PREGÃO ELETRÔNICO H* 020/2030
PROQSSO ADMINISTRATIVO N" 116/2020
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A QIPRESA SM CORDEIRO BI MELO BIRSCI,
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINADO NESTE
INSTRUMENTO HA FORHA ABAIXO;

O Município de Santa Rita, por Intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DS ASSlStÍNCIA SOCIAL, através
do BUNDO MUNICIPAL BB ASSISTShcza SOCIAL, ente de Direito Público Interno, sediado â Rua Frederico
Ozanan, n° 44, Centro, CEP: SB.300-220, Santa Rita, Estado da Paraíba, inscrito no Cadastro Geral
do Contribuinte do Ministério da Fatenda sob o n* 08.699,269/0001-10, neste ato representado pela

Ilustríssima Secretária Municipal de Assistência Social, a Sra. CONCEIÇÃO AMÃLZA DA silva PEREIRA,
inscrita no CPF/HF sob o n° CPF: 022.S60.034-00, doravante simplesmente COnRASARTE, e do outro
lado SM CORDBXRD DB MELO EIBELI, CNPJ n' 05.560.250/0001-06, localizada na Rua Joáo Teixeiran N*
396, Estância - CEP 50.7*71-40 - Recife -PE, doravante sinplesraente CONTRATADO, decldlcan as partes

contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condiçOes seguintes:
1. ClAUSULA FIUMBIRA - DOS PUMBAMBOOS DO CONTRATO:

1.1 Este contrato decorre da licitação modalidade Pxegto Bletxâaleo n* 029/2020, processada noa
temos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiarianente a Lei Federal n*
6.666, de 21 de Junho de 1993: Lei Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto

Federal n* 3.555, de 06 de Agosto de 2000; Decreto Federal n* 7.692, de 23 de janeiro de 2013;
Lei Cco^lenentaE 147/2014; Decreto Federal n 6.536 de 06 de outubro de 2015; Decreto n' 9.466
de 31 de agosto de 2018; Decreto Federal n* 10.024 de 20 de setembro de 2019, e legislaçáo
pertinente, consideradas as alteraçOes posteriores das referidas normas.
2. CLÃ08DLA SBOUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

2.1

O presente contrato tem por objeto: AQUISIÇÃO DB AR CONDICIONADOS PARA ATENDER & SSQtSTARIA
DE ASaiSTfiMClA SOCIAL DO NDNICÍFIO Dl SANTA RITA, PS.
2.2.0 fornecimento deverá obedecer rigorosamente ás condiçOes expressas neste instrumento,
proposta apresentada, Ptegio Bletrãnleo a* 020/2020 e instruçSes do Contratante, documentos
esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcriçáo.

3. CLÃDSULA TERCEIRA - DO VALOR B PREÇOS:
3.1

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R9 46.364,80 (QUARENTA B SEIS MIL
TREesnoa b sessenta b quairo reais b cuquensa centavos).
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4. CLÃU801A QUARTA - DO RBAJDSSAHEHTOt
4.1 Os preços contratados sáo fixos polo período de um ano, exceto para os casos previstos no

Art. 65, SS 5* e 6®, da Lei 6.666/93.

4.3 Ocorrendo o desequilibtio econOnieo-flnaneelrc do contrato, poderá ser restabelecida^a
relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da

(O

•

Lei 6.666/93. mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

5. OtoSOIA QdXKtli - BIL DOOtCto:
5.1 As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
PItOaiWKAS:
02.111 - rrUHDO KDHICZPAL OB ASSZSTBMCZA SOCZAl. - IMKS

mê

08.122.2605.2072 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de AssistOncia
Social 08.244.1703.2074 - Manutenção e Implementação do Programa Bolsa Família FBF Cad. Onico 08.244.1703.2075 - Manutenção do Programa de Atenção Integral a
Família - PAIF 08.244.1707.2076 - Manutenção e Implementação das AçOea do
Acolhimento - Casa de Passagem 08.244.1707.2077 - Manutenção e Implementação das
AçOes do Acolhimento Institucional - Residência Inclusiva
08.243.1704.2078 - Manutenção do Centro Especializado da Assistência

Social CRCAS 08.243.1704.2079 - Manutenção do Serviço de Convivência Criança 08.241.1706.2080 - Manutenção do Serviço de Convivência - Idoso

08.243.1704.2081 - Manutenção do Serviço de Convivência - Adolescente
06.244.1707.2082 - Manutenção e Implementação das AçOes do CRSAS Centro POP 06.243.1704.2083 - Manutenção e Implementação das AçOes
Estratégicas do PBTI 08.244.1707.2108 - Manutenção da Casa de Inclusão
06.244.1707.2109 - Manutenção do Centro de Convivência para
o Idoso 06.126.2102.2145 - Modernização da Gestão

Administrativa 08.306.1707.2146 - Manutenção do Banco de
Alimentos 08.243.1704.2204 - Programa Cirança Feliz
BLB4BIIT0S OB DB8P8BA:

449052 - 001 - Equipamentos e material
permanente 449052 - 311 - Equipamentos e
material permanente

6. CLtoSOIA 8EXTX - DO FASAMBMIO:

6.1 O pagamento serã mediante EMPENHO, de acordo com as quantidades efetivamente entregues,
apês a data do recebimento definitivo do objeto, pela Comissão de Recebimento,

mediante apresentação de Nota Fiscal, conferida e atestada. O pagamento deverá ser efetuado
no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a apresentação da Nota Fiscal.

6.2 Os preços serão fixos e irreajustáveis nos termos da legislação em vigor, durante a vigência
deste contrato, salvo os casos previstos no Art. 65. parágrafos 5° e 6° da Lei 6.666/93, de
forma a ser mantido o Equilíbrio EconOmico-Financeico do Contrato.

6.3 Para efetivação dos pagamentos respectivos, deverão ser apresentados juntamente com as
Faturas e Notas Fiscais, as Certidões Negativas de débito CNO do INSS, CRF do FtFTS e com a
Fazenda Municipal do domicilio do proponente, devidamente atualizada;

SÉRGIO
MURILO

6.4 O não cumprimento do subitem anterior, implicará na sustação do pagamento que sO será

CORDEIRO

processado após a apresentação das referidas certidões, não podendo ser considerado atraso da

DE

pagamento.
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7. OADSULA SfcTlKA - DOS PRAEOS B FOIOtBCIMStnO DO OBJBtO

7.1 O objeto desta licitação deverá ser entregue na totalidade, mediante a expedição de
solicitação de fornecimento pelo Setor Competente, a qual deverá ser atendida no prazo máximo
de 05(cinco) dias a contar da data do recebimento da respectiva solicitação.
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7.2 As entregas do objeto desta licitação deverão ser realizadas na Secretaria Municipal

MfLO 3^37691<0
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de Assitêncla Social,localizado na Roa Dmlva Maria Feleoai, S/H - DI8IRIIO zmcsnOAI. -

D»d«:3070.1 IJ4

CBP 58300-220 - SANTA RITA - AIMmRZSTkDO DA RaSBITORA MONCIPAl DB BAHTA RITA, no

lOO&SI -OiW

Município de Santa Rlta/PB,
de acordo com a solicitação de fornecimento.

7.3 Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregaaento, encargos
trabalhistas

e

previdenciários

e

outros

custos

decorrentes

direta

e

indiretamente

do

fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.
7.4 O prazo de vigência do contrato, será atê o exercício financeiro, com validade a eficácia
legal após a publicação do seu extrato no Imprensa Oficial, tendo Inicio e vencimento em dia de

expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
8.

CLtoSOLA OITAVA - D(» BNCARGOS DA SBCRSTARZA MDHICIPAL OB ASSZ&TÍHCZA SOCIAL B DA

lilCITANTB VENCEDORA;

8.1 Caberá a Seczetasle de AseiatAaoia Booiel de Psefeitsse Hu&icipel de Seata Rita, FB:

a. Permitir durante a vigência do c:ontraCo, o acesso dos representantes/prepostos e
entregados da CONTRATADA ao local de entrega dos produtos nas dependências da Secxetazie

de Aeeiatáaoia Social da Prefoitaea Municipal de Santa Rita, P8, desde que devidamente
identificados e acompanhados por representante do CONTRATANTE;

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

comunicando á CONTRATADA a ocorrência da qualquer fato que exija medidas corretlvea por
parte desta;

C. Comunicar á licitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e
interromper imediatamente o fornecimento, ae for o caso;

d. Impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Pregão;

e. Prestar as Infomaçees e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
e. Fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei 8.666/93;

g. Efetuar o pagamento á CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias após o atesto da Nota Fiscal/
Fatura do Material e/ou serviços;

b. Atestar a execução do objeto deste Contrato, por meio do Setor Competente;

i. Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
Obrigações contratuais.
8.2 Caberá á licitante vencedora:

a. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da entrega
de produto e/ou serviços, tais como: a) salários; b) seguros de acidente; c) taxas. Impostos
e Contribuições; d) indenizações; e) valea-refeição; f) vales-ttansporte; e g) outras que
por ventura venham a ser criadas a exigidas pelo Governo;

b. Manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando etn trabalho, devendo
substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente á boa ordem

e ès norm&s disciplinarea da Saeratarla de Aasiattoola Sooiel de Pcefeltore
Sente Sita, S8;

e. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso ás dependências da
Seeratarle Da Aaalatftaoie Soeiel da Profeitaze Uanieipel da Sente Sita/ SB;
d. Responder pelos danos causados diretamente a v ou a terceiros, decorrentes de
ou dolo, durante a entrega do produto, nBo excluindo ou reduzindo essa responsabili

fiscallraçSo ou o acompanhamento pela Sacraterle Huniaipel da Aasistftneie Sooieli
Q. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da
Saeretazia da AaeiatAnola Sooial da Psafaitura Munioipal da Santa Rita, PB, quando esses
tenham sido ocasionados por seus empregados durante a entrega do produto;
C. Entregar os produtos
~~ da 10 (doa) dlaa, contados a partir da data de assinatura

do contrato/empenho. O dascuit^rimenCo so prazo citado sujeitará a empresa contratada á
penalidade de multa.
g. Encarrega-se da entrega dos itens adquiridos, areando com qualquer custo advindo do
transporte, carga, descarga, bem como qualquer serviço relativo ao procedimento de entrega.
h. No ato da entrega do objeto, deverá ser apresentado documento Ciscai válido
correspondente ao fornecimento.

i. Comunicar a Seotetazia de Assistãnela Social de PzeCaitusa Municipal do Santa Rita, PB,

por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que
julgar necessário;

j. Justificar, no caso de descmnprimento do prazo citado no item anterior ou paralisaçáo
do fornecimento, por escrito, em até 24 horas contadas da entrega frustrada;
k. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, se verificar eondiçOes que possam prejudicar a
prestação ou a iminência de fatos que possam interferir na perfeita exeeuçáo deste contrato,

bem como atraso ou paralisaçSo do fornecimento apresentando razOes justifieadoras, as quais
seráo objeto de análise, que poderio ser ou náo aceitas pelo Contratante;
1. Encontrar-se em dia com as obrlgaçAea fiscais, em eonforniidade com o previsto no
procedimento lieitatârio;

m. Manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, além de todas as
condições de habilitaçáo e qualificação exigidas neste Pregáo, durante toda a execuçêo do
contrato;

n. Emitir a nota fiscal, constando na mesma a informaçáo sobre os recursos utilizados para
custeio deste contrato;

o. Trazer ao setor de Empenho as Motas riscais acompanhadas das respectivas certidões de
natureza fiscal;

p. Se os produtos entregues forem recusados, a empresa será advertida para O cuflg>timento

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

9. CLtoSOlA MONA - DAS OBRlQAÇttS B IB8P0M8ASZLXDADB8
9.1. Contratante:

a. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela
CONTRATADA;

b.Pagar no prazo contratado, a importância correspondente ao fornecimento do objeto;
e. Fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei 8.666/93.
9.2. Contratada:

a. Cumprir todas as obrigações, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
b. Executar o objeto em perfeitas condições, no praro e local especificado neste TR, em
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca,

fabricante, tipo, procedência e prazo de garantia;
0. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos bens, de acordo com os artigos
12,13,16 e 26, do Cõdigo de Defesa do Consumidor (Lei n* 6.078, de 1990);

d. Substituir, reparar, corrigir, ou reconstituir, ás suas expensas, no prazo máximo de IS

dias, 09 bens que apresentarem alterações, deteriorações, imperfeições

ou quaisquer

irregularidades diserepantes ás exigências do instrumento convocatório, ainda que constatados
após o recebimento e ou pagamento.
a. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente
licitação;

f. Comunicar à Administração, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas que anteceda a data da
execução do objeto, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovação;

g. Manter, durante coda a execução do conCrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
SERGK)

codas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitaçáo;

MURILO

h. Náo transferir a terceiros, por qualquer forma, nam mesmo parcialmente, as obrigações

CORDEIRO

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições

DE

autorizadas no Termo de Referênclaa ou minuta de contrato;

MEL0J0437

1. Responsabllizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comereiaia, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação da garantia a

601404

quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execuçSo do contrato;
Aqil^peiSiKlU
MAlO
COflÜlIflOOi
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j. Emitir Nota Piscai correspondente á sede ou filial da empresa que apresentou a documentação
na fase da habilitação; enquadrando-ae, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas a
especificações técnicas correspondentes;

4

DMOI 2o» >1.24
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10. CbáDSDLA Dicsn - DA ALTBRAÇKO B RBSCIBAo SO COSTRAXO:
10.1 o contrato a ser firmado podará ser alterado nos casos previstes no art. 67 e 65 da Lei

8.666/93, desde que haja interesse da Saocotazia da Aeeietâncla Social da Bsefeitaza HiinitiHpsl
da Saata Rita, PB, com a apresentação daa devidas justificativas adequadas a este Pregáo.
10.2 No interesse da Baoatazla da Aaaiattoeia Seoial da Prafaitoxa Moaicipal da Basta Rita,
ra, o valor inicial atualizado do Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de

25% (vinte e cinco por conto), conforme disposto no Artigo 65, parágrafos 1* e 2®, da Lei n®.
8•€66/93 a

4. à llcicante vencedora fica obrigada a aceitar, naa nesmaa condições licitadas^ os

ãscimos ou supcessOes que se fizerem necessários; e

neníium acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condiç&o,
;co as supressdes resultantes de acordo entre as partes.
A inexecucSo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão. conCoree disposto nos
n a 80 da Lei no 8.666/93.

a.
Os casos de rescisão contratual seráo fornalmente giotivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
10.4 A rescisão do contrato poderá ser:
a. determinada por ato unilateral e escrito da Seccetacla de Aaeletinaia Sooiel da
Pcofelcuza tlunieipal de Sente fU-te, PS, nos casos enumerados nos incisos 1 a XII e XVII

do artigo 7B da Lei mencionada, notificando-se a licitante vencedora com a antecedência
minima de 05 (cinco) dias; ou

b. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Pregão, desde que haja
conveniência para a Seeseterie de Aesistêneie Sociel de Prefeltuse Huaicipel de Sente
Rita, PB; ou

10.5

SÉRGIO

e. judicial, nos termos da legislação vigente pertinente a matéria.
A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e

fundamentada da autoridade competente.

MURILO

CORDEIRO

11. CiJiUSiniA DÉCIHA PRZKEIRA - DAS PENALIDADES:

DE

Aos fornecedores/contratados que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com a

MELO:30437 Secretarie de Aseieténole Sooial de Prefeituee Kunioipel de Sente Rite, PB, e aos licitantes que
601404

cometam atos visando a frustrar os objetivos da licitação, serão aplicadas, penalidades cabíveis

AtsnMOdeienFu

fundamentadas ns Lei B.666/93 e na Lei 10.520/02, as seguintes sancOes:
^
, .
''
*
Advôrt4ncia;

digttBípo>HRcio
MUfto

i:.

Myica;

uEiojwwMu
w

0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésiao dia de atraso, sobre o valor do
fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronogcama físico de obras não

OíOMXuaiuí

curorido;

tawsmroff

ui_i.p-.tuu,

b) 10 % (der por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida, com o

conseqüente cancelamento da nota de empenho ou documento equivalente.
III.Suspensão Temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

IV.Declaração da Inidonoidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o
prazo da sanção aplicada com base nc inciso anterior.

§ 1° O valor da multa aplicada, noa termos do inciso II, sorô descontado do valor da
garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrado
judicialmente, sendocorrigida monetariainente, de conformidade com a variação do IPCA,
a partir do termo iniciai, até a data do efetivo recolhimento.

S 2' A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções
restritivas de direitos penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e .na Lei
10.520/02.

S 3'. A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir

do primeiro dia útil subseqOente ao do encerramento do prazo estabelecido para o
cumprimento da obrigação.
§ 4° A auppens.lo temporária impedirá o fornecedor de licitar e contratar com a
Administraçáo Pública pelos seguintes prazos:
1-06 (seis) meses, nos casos de:

a) aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses,
sem que o fornecedor/contratado tenha adotado as medidas corretivas
no prazo determinado pela Administração;
b) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria
fornecida; 11 - 12 (doze) meses, nos casos dc:

a. retardamento itnotlvado da execução de obra, de serviço, de
suas parcelas ou do fornecimento de bens.
III - 24 (vinte e quatro) meses, nos casosde:

A. entregar

como

verdadeira,

mercadoria

falsificada,

adulterada, deteriorada ou danificada;

b. paralisação de serviço, do obra ou de fornecimento de bens sem
justa fundamentação e prévia comunicação ã Administração;
a. praticar ato ilícito visando a frustrar os objetivos de licitação
no âmbito da Administração Pública Municipal, ou
d. sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude
fiscal no recolhimento de qualquer tributo.
S 5° Será declarado inidCnoo, ficando impedido de licitar e contratar com s
Administração Pública, por tempo indeterminado, o fornecedor que:
I - não regularizar a inadimplência contratual nos prazos estipulados
nos incisos do parágrafo anterior, ou

II - demonstrar não possuir idoneidade para contratar
Administração Pública, em virtude de ato ilícito praticado.

cora

a

S 6* Na modalidade pregão, ao fornecedor que, convocado dentro do prazo de
validade do sua proposta, não celebrar o contrato, deixar do entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o cetcarao, onoejor o retardamento
da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidóneo ou cometer fraude

fiscal, será aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar cem o
Município por prazo não superior a 05 (cinco) anos. sendo descredenciado do

Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em
edital e no contrato e das cominacOes legais, aplicadas e dosadas segundo a
natureza e a gravidade da falta cometida.

11.2 A aplicação das sanções administrativas penalidades fundamentadas na Lei 8.666/93 e na
Lei 10.520/02. são do competência do ordenador de despesa desta Secretaria.

11.3 A autoridade que aplicar as aançdes e penalidades cabíveis, fundanentadas na Lei 8.66S/93
e na Lei 10.520/02, deteminarã a publicação do extrato de sua decisão no Semanário Oficial, o
qual deverá conter:

t - nome ou razSo social do fornecedor e número de inseriçBo no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas -

CNPJ ou .10 Cadastro de Pessoas Pisicas
- CPF; II - nome a CPF de todos os

sócios;

111 - sançao aplicada, com os respectivos praxos de impedimento; IV - ôrgao
entidade e autoridade que aplicou a sanção;
V - número do processo; e VI - data da publicação.

*

11.4 Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda7
cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Registro de Fornecedores - CRF da Prefeitura

Municipal de Santa Rita, PB e, no que couber, ás demais penalidades referidas no Capitulo IV
da Lei n'. 8.666/93.

11.5 Caracterizac-se-á formal recusa á contratação, podendo a Secretaria da AasiatAacia Social
da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, a seu exclusivo Juízo, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para que manifestem interesso na contratação, em

igual prazo, e atendidas todas as condiçOes editalicias para fornecimento do objeto licitado
ou então cancelar o lote as seguintes hipóteses:
a) Após decorridos 05 (cinco) dias da convocação da Secretaria da Aaaiat&neia Social da
Peafaitura Municipal da Santa Rita, PB sem que a licitante vencedora tenha retirado e
assinado o instrumento contratual.

b) Após decorridos 05 (cinco) dias da assinatura do contrato, sem que tenha iniciado a
execução dos serviços ou fornecimento dos bens, abjeto desta licitação, no caso de ter

sido solicitada, sem justificativa de atraso ou com justificativa de atraso não aceita.
11.6 Alám das penalidades eiveis elencadas nos subitcns anteriores, a Lei n*. 8.666/93 ptevá
ainda puniçóos na esfera criminal, senão vejamos:

Art. 93 - Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de
procedimento licitatório: Pena ~ detenção, de 06 (seis) meses a 02
(dois) anos, e multa.

Art. 96 - Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para
aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente:
I. elevando arbiccariamence os preços;
ZI. vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada;
IZI. entregando uma mercadoria por outra;
TV. alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
V.cornando, por qualquer modo, injustamente, trais onerosa a proposta ou a
execução do contrato: Pena - detenção, de 03 (trás) a 06 (seis) anos, e
multa.

12.
CLÁUSDIA DÉCIMA SEGDKDA - DA riSCALZAAÇÜO B SESTÉO 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. HZCOLB DB ARRUDA

FAI£AO TEIXEIRA, portadoiô do CPF 061.361.044-07, Diretora Departamento de Compras e Almoxarifado,
Símbolo CCK - IV, com lotação fixada na Secretaria Municipal de Assistência do Município de Santa
Bica - PB.

12.2

O fiscal do Contrato, o Sr FRAHCISCO DB ASSIS rBRRBIA DA COMHA, portador do CPF 046.240.704-54,
Coordenador Jurídico, com lotação fixada na Secretaria Municipal de Assistência do Município do
Santa Rita - PB, formalmente designado, e comprovadamente habilitado para gerenciar o presente termo,
será o responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais. Inclusive as pertinentes aos
encargos complementares

13.

CLÀSDLA DÉCIMA TERCEIRA -DO FORO:

Pata dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Santa Rita.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato era 02(duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas.
Santa Rita - PB, 20 de Novembro de 2020

TESTEMUNHAS

PELq cOtJTRATAjrTE

COtRZIÇAO AMALIA DA SILVA BBRBIRA

SECRETÁRIA OE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELO CONTRATADO
SÉRGIO MURILO CORDEIRO
_
DE MELO:30437601404
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