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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COSTRftIOK': 107/2021

PROCESSO AOHHISTRATZVO K°: 104/2020

PRESÃO ELETRÔNICO N°: 016/2020
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA S H. T.
LUIZE. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME
DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA
ABAIXO;

Pelo presente inatriunento particular da contrato, da un lado a SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ante de Dirotto
Público Interno, sediado a Rua Ftodorico Oranan, n° 44, Centro, CEP; 58.300-220, Santa
Rita, Estado da Paraíba, inscrito no Cadastro Geral do Contribuinte do Minietório da
Fazenda sob o n" 08.699.269/0001-10, nesta ato ropcosontado pela Ilustrissima SecratAria
Municipal do Assistência Social, a Sta, CONCEIÇÃO AMÁLIA DA silva pereira, inscrita no
CPP/MF sob o n' CPF; 022.560.034-00, doravante amplesaonte CONTRATANTE, e do outro lado
N. T. LUISE. CNPJ n°93.577.427/0001-36, situada na Rua MARECHAL DEODORO, n° 570 - CENTM
- SAO SEBASTIÃO DO CAI/RS - CEP 95.760-000 - doravante ai^lasmente CONTRATADO, decidiraa
as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se reqerá pelas eláusulae o
condicúes seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAHEtmJS DO CONTRATO.

1.1 Este contrato decorro da licitação modalidade Pregão Eletrônico n" 016/2020.
processada nos termos da Lei Federal n" 10.520, do 17 de Julho de 2002 e subsidiariaaante
a Lei Federal n' 0.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n" 123, de 14 de
Detambro de 2006; Decreto Federal n" 3.555, da 08 de Agosto de 2000: Decreto Federal
n' 7.892. do 23 de ^a^ol^o do 2013; Lei ComploDoncar 147/2014; Decreto Federal n 8.538
de 06 da outubro de 2015; Decreto ii° 9.486 do 31 de agosto do 2018; Decreto Foderal n'
10.024 do 20 de setembro do 2019. 8 legislação pertinente, consideradas as alterações
posteriores das referidas normas.

CIÁUSULA SEGUNDA - 00 OBJETO DO CONTRATO:

2.1 O presente contrato tem por objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PE ASSISTÊNCIA SÓCIA]. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA. PB.

2.1.0 ^nTT-.ofiBBntn dõvêrã Obedecer rigorosamente às condições expressas neste
instrumento, proposta apresentada. Pregão rrngàc F-letrònic= r." 016/2020 e instruçòos
do Contratante, documentos esses que ficam Cazonco partes integrantes do presente
contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA • DO VALOR E PREÇOS:
3.1 O valor total deste contrato é de RS 16.799,70 (Dezesseis mil setecentos e noventa
a nova reais e setenta centavosi

-r

ITS4 ESPECIFICAÇÃO UNXD OUAHT. MARCA PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

33 bvABDAHAPO CC 220X32 PCT C/50 PCS BRAÍKX no SO CLRAMti B4 1.47 RS 73,50

38 CACERNO ESPIRAt 9SFL5 CAPA OURA 1/4 C/BO. CX 20 PAUTA RS 290,83 RS 5.816.60

39 ̂ EANO DE 10 MTtXlA COf 120 FOLHAS WO
IcAPA SIMPLES i

50 PMiTA RS 7,99 RS 394.50

4$ COLA E» BA5TAU CCMPOSTA CE CLtCERIHA EM

RESINA SItUT7;.ZA HÃO TÓXICA COLAGEM
jlNSTATA.MlA OI CRÇ M CWIMICQ
Iresponsavel ek tubo afrqx. 9G. validade
Le 2 ANOS . CX/12

CX 30 ACRXLCX as 10,46 RS 313.80

50 COLA CLITEK lia CVA CUNiS DIVERSAS C CX 300 ACRILCX RS 2,6S RS 795,00

51 COLA PARA ZSOPCR. ATDXICA. A BASE DE
Wa, solução alcoólica, tubo COH 500 HL.
DEVERA «srres SO ROTULO OU IMPRESSO NA

Iembalasem os dados i>o fabricante, data
Da fabricacãc e prazo oe validade

Q(D 25 GR RS 14,00 RS 350.00

se jSRAHSEABOB PEOUtllO PARA ORAKPOS 2«'6.' «NO
fcoRPO PLÁSTICO CAPAC lOS flRAHPOS. SAPATA
'CCK M500S fTClIADO/FIXO E
ASERTO/TEMrORARia. HASTE CCH RETORNO POR

hOLA; CRA.MrEIA ATE 10 FO;jiAS DE PAPEl^
-75S/K3,BA5E ATE 00 CM.

120 MASTSR RS 7,14 RS 856,80

66 PAPEL LAMINADO (CORES DIVERSAS) ISXSDOI PCT

PCT C/40

100 RST RS 27.52 RS 2.752,00

ST PASTA CLASSiriC. OZ PLÁSTICO Ot

•WAKSPABENTE PCT C/10

100 ALAPLAST RS 13.30 RS 1.330,00

72 [pincel CERDA CKA70 H*IO CERDA SIMPLES ' UND 200 RIO RS :,33 RS 266.00

73 [pincel CCRDA chato H*1« CERJA SIMPLES . UND 200 RIO RS 1.41 RS 282,00

74 PINCEL ESCOLAR .'i°02 CERDA SIMPLES . UND 200 RIO RS 0,83 RS 166.00
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R9 1.09 RS 218.00
th

tf.

PltFVf. gsCOLAR N'06 CHRDA 81KP1.ES

PINCEL M<14 CABO PLASTKX. PCMTA CHATA.

IffiU

DND

«w

ISO RIO RS 1.2S RS 167.50

tt tiMccL CABO PLAsnco. poita chata. UNO 100 RIO RS 1,41 RS 141.00

SI RSGUA TRANSPARENTE 30CM KILIMETRADA C/2S
PCS

PCT 20 VALEU RS 13.eo RS 276.00'^

63 riHTA acrílica 37 ml P/TEClDO C/12PCS oc 100 ACRILEX RS 3.57 RS 357,00

66 XIA COLORIDA 250 BVA ESCOLAR C/6 TB cx 200 ZT RS 4.47 RS 694.00

RR PALITO D£ PICOLÉ DE MADEIRA CCM SOOO PCS cx 10 THEQTD RS 133,00 RS 1.330,00

TOTAL RS I6.79S.70

M.

CLÁ03UL& QUARTA - 00 RfAJUSTAKEKTO:
4.1 Os ptaços contratados sâo fixos polo potiodo da um ano, oxcoto para OS casos
proviatoa no Art. 65, SS 5* o 6", da l,ol 8.666/93.
4.3 Ocorrendo o desequilíbrio oconômieo-finaneairo do contrato, podara aor
restabelecida a relaçSo que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do A*t. 65,
ineiso II, Alínea d, da boi B.666/93, mediante coaçrovaçâo documental e requerimento
expresso do Contratado.

CLÁUSULA gUIHTA - DA DOTACÁO:
5.1 Aa despesas correrão por conta da aequinte dotação, constante do orçamento vigente:

UHZDADE ORÇAHHETÁRIA: 03.111 - PIBIPO MUNICIPAL DB ASSISTÊNCIA SOCIAL - fWkS
PROJETO AriVZOABB: .

08.122.2605.2073 - HAHU7BMCÀ0 DAS ATIVIDADES DO FUNDO tflIHICIPAL DB ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.1703.2074 - MANUTENÇÃO E DIPLEMENTAÇÃO DO PR06RAMA B0T,8A PM^LIA - EBP CAD
ÚNICO
08.244.1703.2075 - MANUTENÇÃO DO PROCStAMA DB ATENÇÃO INTEGRAL A PAKILXA - PAU"
08.244.1707.2076 - MANUTENÇÃO B IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ACOLBIHEKTO - CASA DE
PASSAGEM

08.244.1707.2077 - MANUTENÇÃO E IMPLBMNTAÇÃO DAS AÇÕES DO ACaLBDSHTO INSTITUCIMAL:
RESIDÊNCIA IHCLUSXVA
08.243.1704.2078 - MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
09.243.1704.2079 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - CRIANÇA
08.241.1706.2080 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - IDOSO
09.243.1704.2081 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DB ADOLESCENTE
08.244.1707.2082 - MANUTENÇÃO B IMPI.QIENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS - CENTRO POP
09.243.1704-2083 - MANUTENÇÃO B D(Pl.QiENTAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PEtI
08.244.1707.2108 - MANUTENÇÃO DA CASA DE INCLUSÃO
08.244.1707.2109 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DB CONVIVÊNCIA PARA O IDOSO
08.126.2102.2145 - HOTERNIZACÃO DA GESTÃO AOHHISTRATIVA
08.306.1707.2146 - MANUTENÇÃO DO BANCO DB ALIMENTOS
08.243.1704.2204 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30.00 - MATERIAL DB COHSUIO

FONTE DB RECURSO: 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
311 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO DO FHAS

CLAUSVLA SEXTA - DO PAGAMENTO;

6.1 O pagamento será mediante BKPEMBO, de acordo com as quantidades efetivamente
entreguea, apóa a do recebimento definitivo do objeto, pela Comissão da
Aaeebimanto, oediante apresentação de Nota Placai, conferida e atestada. O pagamento
deverá ser efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota
Fiscal.

6.2 Oa preços serão fixos e IrroajustAveis nos termos da legislação em vigor, durante
a vigência deste contrato, salvo os casos previstos no Art. 65, parágrafos 5' e 6* da
Lei 8.666/93, de fema a ser mantido o Equilibrlo Econômieo-Financeiro do Contrato.
6.3 Para efetivação dos pagamentos respectivos, deverão ser apresentados juntamante com
as Faturas o Notas Fiscais, as Certid&os Nogativaa de dábito C34D de INSS, CRF do FGTS
e com a Fazenda Municipal do domicilio do proponente, devidajsante atualizada;
6.4 O não cumprimento do subitom anterior, implicará na austaçãe do pagamento gue só
será processado após a apresentação das referidas eertid&es, não podendo ser considerado
atraso de pagamento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS B LOCAL DE ENTREGA:
a. O ̂ jeto desta licitação deverá ser entregue pazceladamente, mediante e expedição

de solicitação de fomeeimanto pelo Setor Cospetente. a qual deverá ser atendida
no prazo de 10 (Dez) dias a contar da data de receblmanto da respectiva
eelieitação.

b. As entregas do objeto desta licitação deverão ser realizadas na Secretaria de
Assiatancia Social da ProColtura Municipal do Santa Rita, PB situada á Avenida
rlávlo Ribeiro Coutloho, s/n, Centre, CEP: 58.300-220, Santa Rita, PB, BO prazo
wArtiv» da 10 (des) dias útois. sw^ro contados a partir de soceblnonto polo
fornecedor da Nota de Bapenho. O Horário de entrega deverá ocorrer no periodo de
08 ás 17 hB,.de Segunda ã sexta-feira.

e. Todas aa despesas da transporte, tributos, frete, carregamento, descazregamento,
encargos trabalhistas e prevideneiárlos e outros custos decorrentes direta e
indiratamente do fomeeimanto do objete desta licitação, correrão por conta
exclusiva da contratada.

d. O prazo da vigência do prosento contrato será determinado: ate o final do exorcleio
financeiro de 2021, considerado da data do sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DB ASSISTÊNCIA SOCIAL B OA LICITANTE
VENCEDORA:
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8.1 Cabatà a Sacrataria de Assistência Social da Prefaituxa Municipal da Santa
Hita, PB:

b.

d.

e.

f.

9-

h.

i.

Ponaitit durante a vigência do Contrato, o acesso dos represantantas/prepoatos
a esoregados da CONTRATADA ao local da entrega dos produtos nas depandênci^,
da Sacrataria de Assistência Social da PcaCeituxa Municipal da Santa Rita, PB,
desde que devidaaanta identificados a ace^unhados por represantanta do
CONTRATANTE;

ProBovec o aceaçanhaiBonto a a fiscalização guando da entrega dos produtos, soo
es aspectos quantitativo e qualitativo, anotando en registro próprio as faltas
detectadas a comunicando à CONTRATADA a ocorrência do qualquer fato que axtga
eadidas corrativaa por parta desta;
Comunicar i lieitante vencedora, qualquer irregularidade no fomaciaento dos
produtos a interxonpar iaediatamente o fomaeiaento, aa for o caso;
l^adir que terceiros fomeçao os produtos objeto deste Prsgdo;
Pxestar as infomaçôes a os eselazecinantos que vanhao a ser solicitados pela
CONTRATADA; ,
Fiscalizar o contrato na forma disposU no artigo 67 da Lei 8.666/93;
Efetuar o pagamento ê CONTRATADA em até 30 (trinta) dias após o atesto da Hota
Fiscal/ Fatura do Material e/ou satviços;
Atestar a oxecuç&o do objeto deste Contrato, por maio do Setor Cortante;
Fornecer atestado da capacidade técnica qxiando solicitado, desde que atendidas
as obrigaçóae contratuais.

S.lCaberá ê licitanta vencedora:

a. Responder, em xelaçdo aos seus ampregadoa, por todas as
despesas decorrentes da entrega de produto e/ou serviços, tais como:
a) salários; b) seguros da acidente; c) taxas, i^ostos a
contribuições; d) indenizações; a) vales-refeiçào; f) vales-
transporte; a g) outras que por ventura venham a sor criadas e
exigidas pelo (íovemo;

b. Manter, ainda, os seus ei^rogados identificados por cracha,
quando en trabalho, devendo aubatituir imediatanente qualquer um
delas que aoja considerado inconveniente à boa ordem e às normas
diseiplinaxea da Secretaria da Assistência Social da Frefeituta
Municipal de Santa Rita, FB:

c. Respeitar as normas e procadioentos da controle e acesso às
dapandônciSB da Secretaria da Assistência Social da Prefeitura
Municipal da Santa Rita, PB;

d. Responder pelos danos causados diretamente a v ou a
terceiros, decorrentes do sua culpa ou dolo, durante a entrega do
produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acoaçanhamento pela Seeretaria Municipal da
Assistência Social; . .. ,

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

f. Entregar os produtos de 10 (dez) dias, contados a
partir da data de assinatura do eontxato/oíçenho. O descumprimanto
ao prazo citado sujeitará a empresa contratada à penalidade do
■UÍttt• .

g. Bncarrega-se to «ntcoga dos itans adquiridos, arcando com
qualquer custo advindo do transporte, carga, descarga, bem como
qualquer serviço relativo ao procedimento do entrega.

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

1. a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura
Municipal da Santa Rita, EB, por escrito, qualquer anotmalidata da
caráter urgente e prestar os esclaioeimentos que julgar necessário;

j. Justificar, no caso de doseuiçriBonto do prazo citado no
item anterioc ou paralisacào do fornecimento, por escrita, em ate
24 horas contadas da entrega frustrada;

)t. ao CONTRATANTE, por escrito, se verificar
condições que possam prejudicar a prestação ou a iizinflnoia de fatos
que possam interferir na perfeita execução deste contrato, bem como
atraso ou paralisação do fornecimento apresentando razoes
juatlfieadora», as quais sarêe objeto da análise, que poderão eer
eu nào aceitas pelo Contratante;

1. Encontrar-se em dia com as obrigações fiscais, em
conformidade com o previsto no procedimento lieitatório;

a. Hantar-sa em compatibilidade com as obrigações a serem
assumidas, além da todas as condições de habilitação o qualificação
exigidas neste Pregão, durante toda a execução do contrato;

n. Emitir a nota fiscal, constando na mesma a informação sobre
os recursos utilizados psra custeio desto contrato;

o. Trazer ao setor de E^nho as Notas Fiscais acompanhadas da»
respectivas certidões de natureza fiscal;

p. Se os pcodutes antrsguas forem recusados, a e^rosa serã
advertida para o cumprimento iisediato de suas obrigações, lhe sendo
concedido o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, efetivando
a troca doe produtos ou apresentando defesa num prazo de 24 (vinte
e quatro) horas, sob pena da aplicação da multa prevista neste

'iTiiaze;
U0UÍS3S '•
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Edital e danais nadidas que se fisaren neceasáxlaa. —

CLÁUSOIA KOKA - DAS OBRIOACÓTS GERAIS, SOCIAIS, CCKERCIAIS E FISCAIS DA VEMCEDORA.
9.1 À licitante vencedoca caberá, tanbéa: • - - .

Assumir a responsabilidade por todos os encargos ptevideaciarioe-,
e obrigações sociais previstos na legislação social a trabalhista
ea vigor, obrigando-se a saldá-los na época pc^ia, ver que os
seus eaçregadoo nào manterão nonhum vinculo e^rogatieio con a
Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal do Santa
Rita, PB; .

Assunir, também, a responsabilidade por todas as providências e
obrigações estabelecidas na legislação especifica de acidentes
da trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vitimas os
seus «pregados quando do fornecimento do produto ou em conexão
QOB ale, ainda que acontecido em dspendãncia da Secretaria de
Assistência Social da Prefeitura Municipal de Santa Rita, P8;
Aseumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil
ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto,
originariamento ou vinculada por prevenção, conexão ou
contingência; e
Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e
comerciais resultantes da adjudicação desta Pregão.
Obter todas as licenças, autorizações e franquias necessárias á
execução do contrato pagando os emolumentos prescritos em lei.

a.

b.

c.

d.

a.

m

9.2 Daver& a lieltanta vencadova obsarvar:
a. Cumprir todas as obrigações, assumindo como oxoluaivamante seus os riscos e as

despesas decorrentes da boa e perfeita execução de objeto;
Executar o objeto em perfeitas condições, no prazo a local especificado neste
TR, em acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as
indicações da marca, fabricante, tipo, precedência e prazo de garantia;
Responsabilizar-se peles vieios e danos decorrentes dos bens, de acorde coa os
artigos 12,13,18 e 26, do Cédigo da Defesa do Consumidor (Lei n 8.078, de
1990);
Substituir, reparar, corrigir, ou reconstituir, ãs soas expensas, no prazo
máximo de 15 dias, os bens que apresentarem alterações, deteriorações,
isçerfeiçôes ou quaisquer itrogulaxidados discrapantes ás exlgãnciaa do
instrumento convocatório, ainda que conetatados ^s o recebimento e ou
pagamento.
Atender prontamente a quaisquer exigências da Adainiatração, inerentes ao objeto
da presente licrtação;

i AdffiiniBtraçào, no prazo da 24(vinte e quatro) horas que antecede e
data da execução do objeto, os motivos que i^ssibilitam o cuaçrimonto do prazo
previsto, con a devida eoaçrovaçâo;
Manter, durante toda a execução do contrato, em coiig>atibilidadB «f» "
Obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação; , , « ..
Hão transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, ae
obrigações assumidas, nem subeontratar qualquer dae prestações a que esU
obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referências ou minuta da
contrato;

Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdonciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de
pessoal, prestação de garantia a quaisquer outrea que incidam ou venham a
incidir na execução do contrato;
Emitir Nota Fiscal correspondente à seda ou filial da esçresa que apresentou a
doeumantaçãe na fase de habilitação; enquadrando-ae, rigorosamente, dentro dos
preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes.

b.

d.

e.

£.

g-

h.

1.

d)

9.3. DOS PRAZOS ^ _
a) o prazo máximo para a exocuçêo do objeto desta contraUçêo a que admita

prorrogação nos casos previstos na legislação vigente, está abaixo indicado o
será considerado a partir da assinatura do Contrato;
O preze da vigência do contrato será atê o exercício financeiro, a partir da
data da assinatura do contrate.

b)

o direito da

am desacordo com as

CONTRATADA obrigada a

9.4. DA EXECUÇÃO E CRITÉRIOS D8 ACEItACÃO DO OBJETO
a) Os bens deverão ser entregues em embalagem originais na Secretaria de

Assistência Social.

b) Fica assegurado a Secretaria de Municipal da Assistência social
rejeitar, no todo eu em parte, os itens entregues
especificações exigidas no Edital, ficando a enpresa
substituir e/ou reparar oo itens irregulares no prazo de atê 30 dias a contar
de sua notificação, que ficará a cargo da Secretaria de Assastôneia Social.

c) A CONTRATADA se «íbtiga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, as partes do material desta contratação em que se verificoroB
vicies, defeitos, ou incorreções resultantes dos materiais oapregodos ou da
execução dos forneeimantes, na forma estabelecida neste Termo do Referência.

d) As despesas de frete/embalagem deverão estar inclusas no preço proposto, e em
hipótese alguata podarão ser destacadas quando da emissão da nota fiscal/fatura.
A e^resa contratada deverá forneces os itane estritamente do acordo com ase)

NTLUI2C ;
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e ufc

esMcificações daseritas neste Teta© de Referência, bea coso nos prazos
quantitativo» nele estabelecido», reaponsabilisando-ae pela substituição tos
mesmos na hipótese de estarem em desacordo coa as referidas especificaçóes, bem

£) como nào ostivor da acordo com a amostra apresentada o aprovada, sob pena
aplicação de sançõea administrativas,

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

9.5 A inadieplónaia da licitanto, com roforância aos encargos eatabelocidos no subitem
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento a Secretaria da Assistência
Social da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, nem poderá onerar o objeto deste
Pregão, razão pela qual a lieitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vinculo
de solidariodato, ativo ou passiva, com a Secretaria da Assistência Social da prefeitura
Municipal de Santa Rita, PB.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO COHTRATO:
10.1 O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 5T e
65 da Lei 9.666/93, desde que haja interesso da Secretaria de Assistência Social da
Prefeitura Municipal da Santa Rita. PB, com a aprosontaçào das devidas justificativas
adequadas a osto Pregáo.
10 2 No interesse da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de
Santa Rita, PB, o valor inicial atualizado do Contrato poderá ser aumentado ou
auprimido ate o limite de 25i (vinte e cinco por cento), conforma diaposto no Artigo
65, parágrafos 1° e 2®. da Lei n°. B.666/93.

a. a licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas,
QS ou 8upr03sôe9 90 8

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

10.3 A inexecuçào total ou parcial do contrato enssja a sua rescisão, conforme
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no 9.666/93.

a. Oa casos de rescisão concratual serão formalmente motivados nos autos to
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa,

10.4 A rescisão to contrato poderá ser:
a. determinada por ato unilateral e escrito da Soccataria de Assiatoncia Social

da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, nos casos enumerados nos incisos I
a XII e XVII do artigo 78 da Loi mencionada, notifioando-ae a lieitante
vencedora com a antocodôncia ainima do 05 (cinco) dias; ou

b. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Pregão, desde que
haja conveniência para a Secretaria do Assistência Social da Prefeitura
Municipal de Santa Rita, PB: ou

e. judicial, nos termos da legislação vigente pertinente a matéria.
10.5 A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização eacrita e
fundamentada da autoridade coi^tenco.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:
Aos fornecedores/contratados que descunpriron total ou parcialmente os contratos
celebrados cca a Socretaria do AssiBConcia Social da Prefeitura íftmieipal do Santa Rita,
PB, O aos licrtantes que cometam atos visando a frustrar os objetivos da licitação, serão
aplicadas, penalidades cabíveis fundamentadas na Z,ei 9.666/93 e na Lei 10.520/02, as
seguintes siuicões:

I - Advertência; II - Multa,-

a) 0,3 't (trés dèciaios por cento) por dia, até o tiigéeuao dia da
atraso, sobre o valor to fcrnocisionto

ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de
obras não cumprido ,-
b) 10 % (dez por canto) sobre o valor total ou parcial da obrigação
não cumprida, coa o conseqüente cancelamento da nota de empenho ou
documento equivalente.

III - Suspensão Teiqiorária do participação em licitação o 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 perduraram os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, quo será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos rasultantos o depois de decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no inciso anterior.

5 1® O valor da multa aplicada, no» termos do inciso II, será descontado
do valor da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela
Administração ou cobrado judicialmante, sendo corrigida
monotariaoente. da coníonaidade com a variação to IPCA, a partir do
termo inicisL, até a data do efetivo recolhimento.
S 2° A pena de multa podará aer aplicada cumulativamente com a» demaia
sanções restritivas de direitos penalidade» cabíveis fundamentada» na
Lei e.666/93 o na Lei 10.520/02.
5 3®. A contagem to período do atraso na execução tos ajustes será
realizada a partir do primeiro dia útil subsequente 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:
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por meio

qualquer

contratar

fornecedor

I- 06 (seis) maes, nos casos de:
a) aplicaçio do duae penas da advottèneia. no praro
12 <do=o> meses, sem que o fornecedor/contratado b ^
adotado as medidas corretivas no praro determinado pel^^..
Adainis tcacio

b) altorac&o da quantidade ou qualidade
fornecida ;

II- 12 (doze) mesas, nos casos de:
a) retardamento imotivado da execução de obra. de serviço
suas parcelas ou do fornecimento de bens.
III - 24 (vinte e quatro) meses, noa casos de;

a) entregar como verdadeira, mercadoria falaifteada,
adulterada, deteriorada ou danificada;
b) paralisação de serviço, da obra ou de fomeciaionto
de bens sem justa fundamentação e prévia comunicação à
Administração;

o) praticar ato ilicito visando a frustrar os objetivos
de licitação no âmbito da Administração
Municipal, ou
d) sofrer condenação definitiva por praticar,
doloso, fraude fiscal no recolhimento de
tributo.

S 5° Será declarado inidóneo, ficando impedido de licitar a
com a Administração Pública, por tei^ indeterminado, o
que:

I- não regularizar a inadiigilõncia contratual noa prazos
estipulados nos incisos do parágrafo anterior, ou
II- demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a
Administração Pública, em virtude da ato ilícito praticado.

ç 6° Ha modalidade pregão, ao fornecedor que, co.nvoeado dentro do praso
da validado de sua proposta, não colsbrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento do execução do sou objeto, comportar-se de modo
inidòneo ou cometer fraude fiscal, será aplicada penalidade de
impedimento de licitar a contratar com o Munieipio por prazo não
superior a 05 (cinco) anos, sondo doscredeneiado do Sistema de Cadastro
do Fornecedoras, sem prejuízo das multas previstas em edital o no
contrato e das eominacôos legais, aplicadas e dosadas segundo a
riAtucoza o a çcAvidada da faltft cocaotidâ.

11.2 A aplicação das sanções admituBtrativas penalidades fundamentadas na Lei 0.666/93
e na Lei 10.520/02. são de coi^téneia do ordenador de despesa desta Secretaria.
11.3 A autoridade quo aplacar as sanções o penalidades cabíveis, fundamentadas na Lei
0.666/93 o na Lei 10.520/02, determinará a publicação do extrato de sua decis&O no
Semanário Cficial. o qual devera conter:

I - nome ou razão social do fornecedor e número de inscrição no Cadastro
Hacional da Pessoas Jurídicas -

CKPJ ou no Cadastro de Pessoas Fisicas - CPF;

II - nome e CPF de todos os sócios:

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

11.4 Além das penalidades citadas, a licitanto vencedora ficará sujeita, ainda, ao
cancelamento de sua inscrição no Cadastro do Registro de Fornecedores - CRF da
Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB e, no quo couber, às demais penalidades
referidas no Capitulo IV da Lei n". 0.665/93.
11.5 Cacactoniar-se-á formal recusa à contratação, podendo a Secretaria do
Assistência Social da Prefeitura Municipal da Santa Rita. PB, a seu exclusivo Juízo,
convocar os licitantos remanescentes, na ordem de classificação, para que manifestem
interesse na contratação, em igual prazo, e atendidas todas as condições editalicias
para fomoeiaento do objeto licitado ou então cancelar o lota as seguintes hipóteses:

e) í^ós decorridos 05 (cinco) dias da convocação da Secretaria da Assistência
Social da Profaitura Municipal do Santa Rita, PB som que a licitante vencedora
tonha retiradô â assinado o instrunanto contratual.
d) Apo» decorridos 05 (cinco) dias da assinatura do contrato, sem quo tenha
iniciado a oxocução dos serviços ou fomocimanto dos bens, objeto desta
licitação, no caso da ter aido solicitada, sem justificativa de atraso ou com
justificativa de atraso não açoita.

11.6 Alem das penalidades eiveis elencadas nos subitona anteriores, a Lei n°. 0.666/93
prevê ainda punições na eafera criminal, senão vejazios:

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

Axt. 96 - Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, lieiiaçáo instauzada para
aquisição ou venda de bens ou mercadorias, eu contrato dela decorrente;

I- elevando arbitrariamente os preços;

II- vendendo, eoao verdadeira ou porfaita, mercadoria falaifieada ou
deteriorada; III - entregando uma mercadoria por outra;
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IV - alcacündo substância, qualidade ena quantidade da mercadoria
fornecida;

V - tornando, por qualquer modo. injustamente, mais onerosa a proposta
ou a exeoucâo do contrato: Pena - detenção, d® 03 (três) a 06 (flBlS)
anos, o AuXta.

CLÁÜSUIA DÉCIMA SEGUNDA -DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRAIO
12.1. A execução do contrato será objeto do acompanhamento, controlo, iiacalisaçao
avaliação por representante da Contratante, doaijnaaos para Gestor do pcesenM contrato a
Sra. NICOLE DE ARRUDA FALCÃO TEIXEIRA, portadora do CPP 061.361.044 07. Diretora
Departamento do Conçras o Almoxacifado, Símbolo CCM - IV. coo lotação fixada na Secretaria
Municipal do Assistência do Hunicipio de Santa Rita - PB.
12.2. O fiscal do contrato, o Sr FRANCISCO DE ASSIS FEBREIA DA CUNHA, portador do CPF
046 240 784-54, Coordenador Jurídico, com lotação fixada na Secretaria Municipal do
Assiatônoia do Município de Santa Rita - PB, formalmente designado, e comprovad^ente
habilitado para gerenciar o presente termo, será o responsável paio fiel cuaçrimento das
cláusulas contratuais, inclusive aa pertinentes aos encargos complanontares

CLÁtreOLA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partos elegem o Foro da Comarca
da 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 - PS. 10 de Março da 2021

TESTEMUNHAS PELO CONTRAI

CONCEIÇÃO AMaBÍA da SILVA PEREIRA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PELO COSTRATADO

N T I III7P Afinado de fbrmddtgltalpof MT
LUI2E6!ReLW3S77«7000l38

EIRELI;93577427000138 Djjos!;o2i.o3.i6i7J3:i7<3i>r

N. T. LUIZE

CNPJ n''93.577.427/0001-30
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