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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL OE SANTA RITA
CCMISSÂO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO H«: 069/2021 - CPL

FRESto ELETRÔNICO 8RP 036/2020
PROCESSO ADM H* 181/2020

TEBXO DE CONTRATO QUE EMTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA
DE ASSrSTEtICIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL OE SAHTA
RITA E CAIOOS 6 A DANTAS, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS
CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA
ABAIXO:

Pelo presente inscrunionto particular de contrato, de um lado o Secretaria
Social do Santa Rita - inscrita no aiPJ/HF sob o n° n" 08.699.269/0001-10, situada â Rua Frederico
Otanan. n» -14. Centro, CEP: 50.300-220, Santa Rita, Estado da Paraíba, "«ste ato represwt^o ̂ a
Ilustríssima Secretaria Municipal de Assistência Social, a Sra. CONCEIÇÃO AHALIA DA SILVA PEMIW,
inscrita no CPF/MF.022.560.034-00,doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lodo CM^S O *
DANTAS, CNPJ n® 30.953.204/0001-09, situado na R FRANCISCO SABTOLOMEU ALVES DE CARVALHO, n 18 -
CAJUEIRO - CEP 63,508-465 - Iguatu - CE. doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes
contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS rOHDAMEKTOS DO OmTRAXO:
1.1 Este contrato decorre da licitação modalidade Pcegie Elatjrônieo n* oaS/2020, processada nos
termos da Lei Fede.'-al n° 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiarlamente a Lei Federal n® 8.666,
do 21 de Junho .-Jo 1993; l.ei Complementar n® 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal n
3.555, de 09 de Agosto de 2000: Decreto Federal n° 7.B92, de 23 de Janeiro de 2013; Lei Complementar
147/2014; Decreto Federal n 9.538 de 06 de outubro de 2015; Decreto n® 9.488 de 31 de agosto de
2018; Decrete Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019, e legislação pertinente, consideradas
as alterações posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO: ^
2.1 O presente contrato tem por objete: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AIIMEHTÍCIOS KÁO PERECÍVEIS^
COHTQIPLADQS EM PROCESSO LICITATÓRIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SAHTA RITA, PR.

2.1.1. O fornecimento dever.! obedecer rigorosamente ás condições expressas neste instrumento,
proposta apresentad.i, Peegio Eletrônico n" 038/2020 e instruções do Contratante, documentos esses
que ficam tarundo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
3.1 O valor t.ot.il Ucrtn ccincr.ito, .i b.ise do preço proposto, è de R8 1.461,00 (HUM MIL QUATROCENTOS
E SESSENTA E UM REAIS)

ITEM ESPECIFICAÇÃO

ERVILHA OB conserva. Raidcatada, com aproxiaadaaenta
200g. Acondicionada em LATA 100 FU6IHI RS 3,49 R$ 349,00!

6 «abalagen origj.nal do fabricante, cem dados de FUSIHI
idantificeçôe do produto, data de fabricap&o o prazo da
validade

MARCA UHID. QUAHT. I P.UKIT. I P.TOTAL

ONID 300 RS 2,59 RS 777,00

MILHO PARA PIPOCA; preaiun: milho para pipoca tipo 1,
.. preaiuia, grôes aeleeienadoa, matôria prima aás, lii^aa, gf, ^xs

iaentaa do matOrlas terrosa* e paraaitoa, detritos,

animaii eu vegetaia com, no máximo, 154 da umidade.

300 j RS 2.20 RS 604,00

TOTAL RS 1.461,00

CLÁUSULA QUARTA - DO RBAJUSTAMBHTO;
4.1 Os prnços c(;n; ratados sAo fixos pelo periodo de um ano, exceto para os casos previstos no Art.
65, 5fi 5® e 6°, da Lol 8.666/93.
4.2 Ocorrendo o donoqullIbrio econõmlco-financeiro co contrato, poderá ser restabelecida a relaçáo
quo as partos pactuaram inicialmente, noa termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93,
mediante comprovação documentai e requerimento expresso do Contratado.

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

D45igii ü3afct)D9 ()acn 'UUh níkbMb6l)6«lao26(! ■ Para confirmar as assi-aluras acesse Iittp5;;;5eciire.d<l5ign,<r3m.br/verlficar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10^, 62.
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tmitAOB ORguaniTÂiax! 02 111 - pohdo mosicipai. de assistímcxe socim. - imm
FR0QB70 ATIVXOADB: ^ ^
08 122 2605 2072 - MRMtnBMÇjkO OM AIIVIOADES DO PDNBO KONICXÍM DE ASSXSTBfCIA B0C2AL
08 244 1707 2076 - iOIRTTEItçXO B IHPimE»orí*Ç*0 DAB Açâss DO MOLHXKEinO - CMX DE
08 244 1707 2077 - MUItnBKÇjU) OAS AÇÔKH DO W»tBlHEinO DWTITCCICHM. - HE8I0IKC» DKWEWX
08 243 1704 2078 - lOMWlKÇito 00 CBHTItO ESPBCIALIEADO DX AS8ISTÊHCZA SOCIAL - OSAS
08 243 1704 2079 - MAMDTEHCto 00 SERVIÇO DE COMVIVêBClX - aUANÇA
08 241 1706 2080- KAHDTEHÇAO 00 SERVIÇO DE COMVIVÉIJCIA - IDOSO
08 244 1707 2082 - KAKOTENÇXO E XKPiaÕHTAÇiU) DAS AÇÕES DO CENTRO FOR

ELBIEinO OE DESPESA: 3390.30 - HATEiOAL DE CON8UM3
FONTE DE RBCORSO: 001 - RECURSO FRÓBSIO
FOITB OE RECURSO: 311 - TRAMBF. DE RECURSOS DO FNAS

CLAOSDLA sexta - DO FASAMEHTOl
6.1 O pagamento será mediante EMPENHO, de acordo com as quantidades efetivamente entregues, apos »
data do recebimento definitivo do objeto, pela ComissSo de Recebimento, mediante apresentação de
Nota Fiscal, conferida e atestada. O pagamento deverá ser efetuado no prazo máximo de 30 (ttintaj
dias apOs a apresentação da Neta Fiscal.
6.2 Os preços serão fixos e irteajustáveis nos termos da legislação em vigor, Mutante a vlgÊn^a
deste contrato, salvo os casos previstos no Art. 65, parágrafos 5* e 6' da Lei 8.666/93, de forma
a ser mantido o Equilíbrio Econômico-Finaneeito do Contrato.
6.3 Para efetivação dos pagamentos respectivos, deveráo ser apresentados juntamente com as
e Notas Fiscais, as Certidões Negativas de débito CND do INSS, CBF do FGTS e com a Fazenda Municipal
do domicilio do proponente, devidamente atualizada:
6.4 O náo cumprimento do subitem anterior, implicará na sustaçâo do pagamento que sô será processado
apôs a apresentação das referidas certidões, nâo podendo ser considerado atraso de pagamento.

CLtoSDLA SÍTIMA - DOS PRAZOS E LOCAL DE KHTRBOA:
A. O objeto desta licitação deverá ser entregue parceladamente, mediante a expediçáo de

aolicitaçáo de fornecimento pelo Setor Competente, 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 licitação deverão ser realizadas na Saomtaria da A«ai#»n^
Social da pcafaltuza Hunicipal de Santa Rita, P8 situada na Rua Frederico Ozanan, n 44,
Centro, CEP 58.300-280, Santa Rita, PB, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, sempre contados
a partir do recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho. O Horário de entrega deverá ocorrer
no periodo de 06 às 17 hs, de Segunda á sexta-feira,

a. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregaraento, encargos
trabalhistas e previdenciârios e outros custos decorrentes direta e indiretamente dg
fornecimento do objeto desta licitação, corteráo por conta exclusiva da contratada,

d. O prazo de vigência do presente contrato será determinado: at* o final do axaxeioio finaneaice
da 2021, considerado da data de sua assinatura.

CLtoSULA OITAVA - DOS ENCAR008 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL B DA LICItAHTE VENCEDORA:
8.1 Caberá a Saoratazia da Aselsbaacia Social da Pcafaitaza lAmicipal da Santa Rita, P8:

a. Permitir durante a vigência do Contrato, o acesso dos representantes/prepostos e empregados
da CONTRATADA ao local de entrega dos produtos nas dependências da Secretaria da
Aaaistaneia Seolal da Prafaitura Municipal da Santa Rita, PB, 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 de qualquer fato que exija medidas corretivas por parte desta;

c. Comunicar â licitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e
interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso;

d. Impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Pregão;
e. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
f. Fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei 8.666/93;
g. Efetuar o pagamento 4 CONTRATADA em até 30 (trinta) dias apôs o atesto da Nota Fiscal/

Fatura do Material e/ou serviços;
h. 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.
e.lCaberá 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) taxaa,
impostos e contribuições; d) indenizações; e) vales-refeiçao; f) vales-transporte; e g)
outras que por ventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

b. Manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo
aubstltuir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente á boa ordem
0 ás normas diseiplinates da Saccotecle de Aaeiatencia Sooial da Prefeitura Municipal da
Senta Rita, VBi

c. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso ás dependências da Secretaria
da Assistanoie Soolel da Prefaiturs Huniolpal da Sente Rita, PB;

d. Responder pelos danos causados diretamente a v ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo, durante a entrega do produto, nâo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento pela Seeretarle Mwlelpel da Aaslatenoie Sesiel;

e. Secretarie de Aaaiatenola Sooial da Prefeitura Municipal da Santa Rlte, PB, quando esses
tenham sido ocasionados por seus empregados durante a entrega do produto;

f. Entregar os produtos da 10 (dos) dias, contados a partir da data de assinatura do
contrato/empenho. O descumprimento ao prazo citado sujeitará a empresa contratada á

D4Sign038feü09-üaca'40lD-2bcb-l''bCi«iúi;.'ntl bn 5 co-n "■.!: .-.■■ii -atuias j-c çr <vn l;r vi;tili;a-
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g. EnCâtíega-se da entrega dos itens adquiridos, arcando com qualquer custo aw
transporte, carga, descarga, bem como qualquer serviço relativo ao procedimento de

h. No ato da entrega do objeto, deverá ser apresentado documento íiscal válido correapo>
ao fornecimento. . ^ —

i. Comunicar a aecretaria de AeeietMOia Social da Prafaitura Itonioipal da Santa Rita, SB,
por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que
Julgar necessário; i, h,..

J. Justificar, no caso de descumptimento do prazo citado no item anterior ou paralisaçao ao
fornecimento, por escrito, em até 24 horas contadas da entrega frustrada;

k. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, se verificar condiçOes que possam prejudicar a
prestação ou a iminência de fatos que possam interferir na perfeita execução deste
contrato, bem como atraso ou paraiisaçáo do fornecimento apresentando razoes
justificadoras, as quais serão objeto de análise, que poderáo ser ou na© aceitas pelo
Contratante; , .

1. Encontrar-se em dia com as obrigaçOes fiscais, era conformidade cora o previsto no
procedimento licitatôrio;

m. Manter-se era compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, além de todas as
condiçOes de habilitação e qualificação exigidas neste PregAo, durante toda a execução do

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

o. Trazer ao setor de Empenho ss Notas Fiscais acompanhadas das respectivas certidOes de
natureza fiscal; , .

p. Se os produtos entregues forem recusados, a empresa será advertida para o cujiçiclmento
imediato de suas obrigaçOes, lha sendo concedido o prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, efetivando a troca dos produtos ou apresentando defesa num prazo de 24 (vznte e
quatro) horas, sob pena de aplicação da multa prevista neste Edital o demais medidas que
se fizerem necessárias.

CLtoSUXA MOn - DAS OBRltlACÔES OBRAIS, SOCIAIS, CCKBRC1A28 8 flSCAIS DA VENCEDORA.
9.1 A licitante vencedora caberá, também: ,

a. Assumir a responsabilidade por todos os encargos prevldenciârios e obngaçQes sociais
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época
própria, vez que os seus empregados náo manterá© nenhum vinculo enqjregaticio com a
Seerataria da Aasistaaela Social da Prafaitscs Municipal da Santa Rita, RR;

b. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas
na legislação especifica de acidentes de trabalho, quando, era ocorrência da espécie,
forem vitínas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele,
ainda que acontecido era dependência da Seocatazia de Aseisteacla Socinl d* Prefeitue»
Municipal de Santa Rita, PB; , i ,

c. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas
ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexáo ou
contingência; e i „ a

d. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes os
adjudicação deste Pregáo. . . .

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

9.2 Deverá a licitante vencedora observar:

a. Cumprir todas as obrigaçOes, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesss
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

b. Executar o objeto em perfeitas condiçOes, no prazo e local especificado neste TR, em
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicaçOes da marca,
fabricante, tipo, procedência s prazo de garantia;

c. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes dos bens, de acordo com os artigos
12,13,18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n* 8.078, de J990);

d. Substituir, reparar, corrigir, ou reconstituir, ás suas expensas, no prazo máximo de 15
dias, 08 bens que apresentarem alterações, deteriorações, imperfeições ou quaisquer
irregularidades discrepantes ás exigências do instrumento convocatório, ainda que
constatados após o recebimento e ou pagamento.

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

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

g. Manter, durante toda a execuçflo do contrato, em compatibilidade com as obrigaçOes assumidas,
todas as condiçOes de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

h. Náo transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigaçOes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas
condiçOes autorizadas no Termo da Referências ou minuta de contrato;

i. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia
e quaisquer outras que Incidam ou venham a incidir na execução do contrato;

J. Emitir Nota Fiscal corresporidente ã sede ou filial da empresa que apresentou a documentação
na fase de habilitaçSo; enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas
e especificacOes técnicas correspondentes.

9.3. DOS PRAZOS

a) O prazo máximo para a execução do abjeto desta contratação e que admite prorrogação nos
casos previstos na legislação vigente, está abaixo indicado e será considerado a partir da

D4Sign í;.'.S(t:jOO i',ii í ; .jm.i t,.v íí àss.nâtura: '
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assinacura do ConCratot

b) o prazo de vigência do contrato será «té o «teroieie flnaneelre, a pattxe
assinatura do contrato.

9.4. DA EXECUÇÃO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇAO DO OBJETO
a) Os bens deverão ser entregues em embalagem originais na Secretaria de Assistência Social.
b) rica assegurado a Secretaria de Municipal de Assistência Social, o direito de rejeitar, no

todo ou em parte, os itens entregues em desacordo com as especificações exigidas no Edital,
ficando a empresa CONTRATADA obrigada a substituir e/ou reparar os itens irregulares no
prazo de até 30 dias a contar da sua notificação, que ficarã a cargo da Secretaria de
Assistência Social.

ej A CCWTRATADA se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, as partes do material desta contratação em que se verificarem vícios, defeitos,
ou incorreções resultantes dos materiais empregados ou da execução dos fornecimentos, na
forma estabelecida neste Temo de Referência.

d) As despesas de frete/eiribalagem deverão estar inclusas no preço proposto, e em hipótese
alguma poderão ser destacadas quando da emissão da nota fiscal/fatura.

e) A empresa contratada deverá fornecer os itens estritamente de acordo com as especificações
descritas neste Termo de Referência, bem como nos prazos e quantitativos nele estabelecidos,
responsabilizando-se pela substituição dos mesmos na hipótese de estarem em desacordo com
as referidas especificações, bem

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

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

9.5 A inadimplência da Ucltante, com referência aos encargos estabelecidos no subitem anterior,
não transfere a responsabilidade por seu pagamento á Sacxetacia d« Assistência Social da Pxofoltura
Municipal da Santa Rita, PB, nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante
vencedora renuncia expressanente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a
Saccatasla da Raaistaneia Social da Prefeitura Mosicipal da Santa Rita, FB.

CLÁOKILA DÉCIMA - DA ALTBRAÇliO B RESCISÃO DO ODITRAIO:
10.1 O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no act. 57 a 65 da Lei
S.666/93, desde que haja interesse da Saexetaria da Asaistancia Social da Psafaitnra Maninlpal
da Santa Rita, PB, cora a apresentação das devidas justificativas adequadas a este Pregão.
10.2 No interesse da Saorataxia da Aasiatanoia Social da Prafoitura Municipal da Santa Rita, OT,
o valor inicial atualizado do Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento), conforme disposto no Artigo 65, parágrafos l" e 2*, da Lei n .
6.666/93.

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

b. nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, exceto
as supressões resultantes de acordo entre as partes.

10.3 A inexecuçâo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 77 a 60 da Lei no 8.666/93.

a. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados noa aucoa 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 Seccataxia da Aaalstanola Beolal da Ptaftotttra

Municipal da Santa Rita, PB, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78
da Lei mencionada, notiíicando-se a licitante vencedora com a antecedência mínima de 05
(cinco) dias; ou j w ,

b. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Pregão, desde que haja
conveniência para a ãeerataeia de Asaiatanoie Booiel da Prefeitura Muiielpal de Santa
Rita, FB; ou

c. judiciai, nos termos da legislação vigente pertinente a matéria.
10.5 A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada
da autoridade competente.

OÃOSOLA DÉCIMA PRIMBIRA - DAS PEKALIDADBS:
Aos fornecedores/contratados que deaeumptirem total ou parcialmente os contratos celebrados com a
Secretaria de Aseisteneia de Prefeitura Municipal de Santa Rita, VB, e aos lieitantes que
conecara atos visando a frustrar os objetivos da licitação, serão aplicadas, penalidades cabíveis
fundamentadas na Lei 6.666/93 e na Lei 10.520/02, as seguintes sanções:

I - Advertência; II - Multa;

a)O,3 \ (três décimos por cento) por dia, até o tclgêsimo dia de atraso, sobre O
valor do fornecimento

ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma fisico de obras não
cumprido;
b) 10 t (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida,
cora o conseqüente cancelamento da nota de empenho ou documento equivalente.

XII - Suspensão Temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
IV - Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem 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 ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no Inciso anterior.

S 1* O valor da nulta aplicada, nos termos do inciso II, será descontado do valor
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da garantia prestada, relido dos pagamentos devidos pela Administração ou*
judicialmente, sondo corrigida monetariamente, de conformidade com a variá
IPCA, a partir do termo inicial, atô a data do efetivo recolhimento.
S 2° A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais aançí
restritivas de direitos penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 9.666/93 e na
r.ot 10.520/02.

S 3". A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a
partir do primeiro dia útii subseqüente ao do encerramento do prazo estabelecido
para o cumprimento da obrigação.
S 4° A suspensão temporária impedirá o fornecedor de licitar e contratar com a
Administração Pública pelos seguintes prazos:

I- 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;

II- 12 {doze) meses, nos casos de:

a) retardamento iraotivado da execução de obra, de serviço, de suas
parcelas ou do fornecimento 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 fornecimento de bens sem
justa fundamentação e prévia comunicação á Administração;
o) 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 recçDiimento de qualquer tributo.

5 3° 5erÃ declarado InidOneo, ficando impedido de licitar e contratar com a
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 nâo possuir idoneidade para contratar com a Administração
Pública, em virtude de ato ilícito praticado.

;; 6° Ka modalidade pregão, ao fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade
de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do
seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, será aplicada
penalidade do impedimento de licitar e contratar com o Município por prazo não
superior a 05 (cinco) anos, sendo descredenciado do Sistema do Cadastro de
fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das
copiinaçôes 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/C2. são de competência do ordenador de despesa desta Secretaria.
11.3 A autoridade que aplicar as sanções e penalidades cabíveis, fundamentadas na Lei 8.666/93 e
na Lei 10.520/02, determinará a publicação do extrato de sua decisão no Seiaanário Oficiai, o qual
deverá conter:

I - no.me oj razão social do fornecedor e número de inscrição no Cadastro Hacional de
Pessoas Jurídicas -

CNPJ ou no Cadastro de Pessoas físicas - CPF;

II - nome c CPf de todos os sócios;

III - sanção aplicada, cwo os respectivos prazos de iitçedimento; IV - órgão ou entidade
e autoridade que aplicou a sanção;
V - número do processo; e VI - data da publicação.

11.4 Alêro das penalidades citadas, a lícltante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento
de sua inscrição no Cadastro de Registro de Fornecedores - CRF da Prefeitura Municipal de Santa
Rita, PS o, no que couber, ás demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei n*. 6.666/93.
11.5 Caractcrisar-3G-á formal recusa á conrrataçâo, podendo a Seecetuia de Assistência Seeiei
da Fzefaituza Municipal da Saota Rita, PS, a seu exclusivo Juizo, convocar os licitantes
re.Tianescentes. n.i ordem do classificação, para que manifestem interesse na contratação, cm igual
prazo, e atendidas todas as condiçOes edítalicias para fornecimento do objeto licitado ou então
cancelar o lote as seguintes hipóteses:

c) Após decorridos 05 {cinco) dias da convocação da Seczetarla de Asaisteoeia Soeiel da
Pzafaitusa Municipal de Santa Rita, PB sem que a licitance vencedora tenha retirado e
assinado o instrumento contratual.

d) Após decorridos 05 iclnco) dias da assinatura do contrato, sem que tenha iniciado a
execução dos serviços ou fornecimento dos bens, objeto desta licitação, no caso de ter sido
solicitada, sem justificativa de atraso ou com justificativa de atraso não aceita.

11.6 Alêm das penalidades eiveis clcncadas noa subitens anteriores, a Lei n°. B.666/93 prevõ
ainda punlçóes :ia esfera criminal, senão vejamos:

Art. 93 - Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento
llcitatórlo: Pena - detenção, de 06 Iseis) 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:
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I- elevando arbitrariamente os preços;

n- vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou dete>
in - entregando laita mercadoria por outra;
iV - alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
V - tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou
execução do contrato: Pena - detenção, de 03 Itrôs) a 06 (seis) anos, e multa.

CIAUSUIA DÊCHA SESUtIDA - DA FISCALISAÇÀO S GESXÃO DO CONTRATO
12.1 A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por

representante da Cor.t riitante, designamos oara Gestor do presente contrato a Sta. RXCOLE DE ARRUDA
nocto TEIXEIRA, pcrt.idora do CPr 061.361.041-07, Diretora Departamento de Compras e Almoxariíado,
Símbolo CCH - IV, com lotação fixada na Secretaria Municipal de Assistência do Município de Santa Rita
_ PB

12.2. O fiscal do Contrato, o Sr FRANCISCO DE ASSIS FERREXA DA CUNHA, portador do CPF 046.240.7B4-
54, Coordenador Jurídico, com lotação fixada na Secretaria Municipai de Assistência do Munlcipio
do Santa Rita - PB. formalmente designado, e comprovadaaente habllUado pata gerenciar o presente
termo, será o responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes
aos encargos complcmeniarcs

CUU78UIA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:
Para 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 em 02(duas) vias, o qual vai assinado
pelas partes e por duas testemunhas.

Santa Rita - PB, 08 de Fevereiro de 2021.

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE

CONCEIÇÃO AKAIiIíl DA SILVA PEREIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SCXIIAL

PELO CONTRATAM

CARLOS 6 A DANTAS

CNPJ n" 30.959.204/0001-09
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