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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE 9AKTA RITA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E eESTÃO
CCHISSÀO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

de

lÂf? %

CONTRATO 133/2021

PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 032/2021

PREGÃO ELETRÔNICO K° 009/2021
iKrMií L'K ':o;:th;iTO cue enthe s: celebram a secretaria
DE EDUCAÇÃO DA ('BF-FEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA G
LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTOA, l'ARA
dhf.staçAü dk serviços conforme discriminado ngstg
INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

O MunicSpsn do Santá =;la, per interrrédic úi SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, siluâdp a Rua Dot Pedro
12. éfií' • Vll.i T:t;r;, Síir.'.a R;'.a - P3, reprosor.tado nostc aro roprcíeniado pela aea Secretária de
Educüçicí õra. EDILEKE DA SILVA SANTOS, diravnfilo denoRlnaüo CONTRATAHTE, o do outro lado LICERI
COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA, CNRJ n' 95C.671/0001-OT. coni aedc na Rua Peru, n° 80 - sala 02
- Centro - Tuquaruou do Su! - RS - CEP OBílO-OOO, doravante sinplas.T.ente CONTRATADO, decidiram as
partes contratantes assinar c prasento contrata, o qual ae regerá pelas cláusulas e condições
aogjiniea:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:
1.1 Es''? ccnirat; rettrre ds licicaçAo Tcdalídade Pzeg&o Slctsónieo n* 009/2021, prcceasadii nos
termos da Lei Fedenl n" 10.320, ce 17 ne Julüo de 2002 e 3ul.Tid:ar:âftentG a Lei Federal n° 8.66C,
de 21 de Cunho de lé'-!; l.et CcmclemisntAr n° 122, de 14 ric Dozcmbro de 2006; Decreto Federal n'
3.555, clp 08 de Acoste de IlOOO; Decreto FedHr.il n" 7.852, do 23 de ianeiro do 2013; Lei CtW-pleiTieiltar
147/2014; Decreto Federal n Ü.53B de oède outubro de 2015; Decreto n° R.4BS de 31 de agosto de
2018; Decreto Fede:-!; a' 10.'J2.; de 20 ne setembro as 2019, o ioatsiaçáo pertinente, consideradas
as íiltor.içí'!:! pcs* ; vros ias referidas norma.s.

rs

2. CLAUSDLA SEGUNDA - DO OBJETO DO CXilITRATO:

2.1 O pre.svnt" cr.;:- ! r r' t r.- y-r ob;eto: AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DBSCAHTAVÉIS PARA SEREM OERDAS NA
ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES B ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB
.?. l .ü forn':ciri"i;' i'-'.'-';.! eredocor ricior.-n.inion'-» áy itondiçô";' expressas nosto instrumento, propo.sta
apreii'?!!- .iria, Pregão Elatrõnico n" 009/2021 r- insiruçaps dn Cniit r.it .inte, documentos esses que íícam
fav-uu!'^ p,i:i".v i r. r v ui' d-, presente contrato, independente de iranscriçSo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - 00 VALOR E PREÇOS:
3.1 'I vili:: tctil tr."trjts, a base -io preço proposto, G do R9 69.600,00 (SESSENTA B NOVE MIL
E SEISCEHTOS REAIS).

ITEM DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO tmiDADE MARCA PREÇO

UNITÁRIO

PREÇO VOTAL

1

Poto coB tampa 1.900 ML,
Polipropilono HPl 400 HAQH,

COR: Transparente.

••0.000 BIOPLAST RS 3.48 RS 69.600,00

4. ClÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAKBKTO:
4.1 Cn prevc.H :ata-.i.ir fixos pelo porlodo de ure ano, exceto para os casos previstos no Art,
■15, 'Jf; T- e f'". d.i 1.01 8.662/93.
1.2 Oco: turidu o desecrji! ibi iu ecc-nôsico-tinanceiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação
que a:i .partes pactuaram, inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alinea d, da Lei 8.666/93,
medí.int-, c;cim[)rovac.Vio documental e requerimento expresso do Contratado.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
1.: !\r U'-;;-'::.!: f:-.:rc:T'- pt-r conta da seguinte dotação, constiinte do orçamento vigente:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02.0BO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROGRAMAS

12 361 1404 2016 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - HDB
33.9030 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSOS:
111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO.

6. CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
6.1 O i>n/jr."r'í FMPHiUnC, dv acurem com a;i tpi.in: iu.-,rf,^.3 efetiv.amente entregues, .^pà-** a
•data do rGcc-Ciment; definitivc do objeto, pela Coaissáo de Secebinento, mediante apresentação de
liota Fi.acal. conferida e .atestada. O pagamento deverá ser efetuado no praro rtáxirco de 60 (sessenta)
dias apdi;! n -jpresenlaçao da Nota Fiscal.

J
í'^'ií-rtoàíi
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6.2 Os preços serSo fixos e irreajustéveis nos termos da leçislaçSo em vigor, durante a
deste contrato, salvo os casos previstos no Art. 6S, parágrafos 5® e 6" da Lei 8.666/93,
a ser mantido o Equilíbrio Econônico-Financeiro do Contrato.
6.3 Para efetivação dos pagamentos respectivos, deverão ser apresentados Juntamente com as Fatura^
o Notas Fiscais, as Certidões Negativas de débito CHD do INSS, CRF do FGTS e com a Fazenda Municipal
do domicilio do proponente, devidanenie atualizada;
6.4 O nâo cumprimento do subitem anterior, implicará na sustaçâo do pagamento que sô será processado
após a apresentação das referidas certidões, nâo podendo ser considerado atraso de pagamento.
6.5 Será retido 1,5» para o Programa Municipal de Desenvolvimento aos Pequenos Negócios - PDPN,
conforme dispõe o are. 7®, inciso 1, da Lei Complementar n® 22/2019, à exceção doa pagamentos
contemplados no inciso VII do Parágrafo único do artigo 7® da referida Lei.

7. CLtoSOlA SáTZMA - 003 PRAZOS E KStKBCOffiirrO DO OBJBIO
7.10 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.
7.2 As entregas do objeto desta licitação deverão ser realizadas na Secretaria Municipal de
Educação, no Hunlcipio de Santa Rita/PB, de acordo com a solicitação de fornecimento.
7.3 Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos
trabalhistas e previdenciârios 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 atò o oxorelelo financeiro, com validade e eficácia
legal apôs a publicação do seu extrato no Imprensa Oficial, tendo inicio e vencimento era dia
de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

9. CLÁDSDLA OITAVA - DOS EHCARSOS DA SECRBTARZA KOHICZPAL DE SADDE B DA UCZTAMIX VENCEDORA:
8.1 Caberá a Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Santa Rita. PB:

a. Permitir durante a vigência do Contrato, o acesso dos representantes/prepostos e empregados
da CONTRATADA ao iocal de entrega dos produtos nas dependências da Sooretaxia de Educação
da Pcofoittwa Municipal da Santa Rita, FB, 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
â CONTRATADA â ocorrência de qualquer fato que exija medidas corretivas por parte desta;

c. Comunicar ã 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 MNTRATAOA;
f. Fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei 6.666/93;
g. Efetuar o pagamento á CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias após o atesto da Nota Fiscal/

Fatura do Material e/ou serviços;
h. Atestar a execução do objeto deste Contrato, por melo do Setor Competente;
i. Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as

obrigações contratuais.
6.2 Caberá á licitante vencedora:

a. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da
entrega de produto e/ou serviços, tais comoi a) salários; b) seguros de acidente; c} taxas,
impostos e contribuições; d) indenizações; e) vales-refeição; f) vales-transpocte; e g)
outras que por ventura venham a ser criadas e exigidas peio Governo;

b. Manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, guando em trabalho,
devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa
ordem e às normas disciplinares da Secretaria de Educação da Prefaitora Municipal da Santa
Rita, PB;

c. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso ás dependências da Secretaria
de Educação da Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB;

d. Responder pelos danos causados diretamente a v ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo, durante a entrega do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalização ou o acompanhamento pela Saeretaria Municipal da Educação;

e. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da
Saerataria da Edouação da Prafaitura Municipal da Santa Rita, PS, quando esses tenham sido
ocasionados por seus empregados durante a entrega do produto;

f. Entregar os produtos da 10 (das) dias, contados a partir da data de assinatura
do contrato/empenho. O descuraprimenco ao prazo citado sujeitará a empresa contratada ã
penalidade de muita.

g. Encarrega-se da entrega dos itens adquiridos, arcando 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 fiscal válido
correspondente ao fornecimento.

1. Comunicar a Seeretarie de Educação da Pcefeitucs p»' de Santa Rita, PB, por
escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que Julgar
necessãrio;

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

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

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

m. Manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, além de todas as
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de

condições de habilitação e qualificação uxiqidas neste Preção, durante toda a exe\i^ dc

Í-Ué.

7^/
\

contrato; -lYaJi}
n. Eaitlr a nota fiscal, constando na mesma a Iníomaçâo sobre os recursos utili?*dds
para custeia deste contrato;

o. Trazer ao setcr de Empenho as Notas Fiscais acompanhadas das respectivas certidões
de natureza fiscal;

p. Se cs produtos entregues tarem recusados, a empresa serft advertida para o cvraprimer.tQ
imediato de suas obrlqhçflcs, liie sendo concedido o praso máximo de Zi (vinte e quatro) horas,
efetivando a troca dos produtos ou aprcaentando defesa mifn prazo do 24 (vinte e quatro)
heras, sob per.a de aFlicação da multa prevista neste Edital e demais medidas que se fizerem
necessárias.

9. OÁUSUIA NOHX - DAS OBRIOAÇÕES B RESPONSABILIDADES
?.l. Contratante:

a. Prestar as informaçies e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;
0. Pagar no prazo contratado, a importância correspondente ao tornoeliaento da objeto;
c. Fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo fiT da lei 0.666/93.

9.2. Contratada:

a. C«prii ttSâs as obrigações, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

h. Executar o coleto em perfeitas condições, no prazo e local especificado neste TR, em
acompanhado oa respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca,
fabricante, tipor procedência e prazo de garantia;

c. ResponsabS íszar-so pelos vícios o da.nos decorrentes dos bens, de acordo com os artigos
12,13,15 e 2K, do Cidigo de Defesa do Consumidor (Lei n° B.0''8. do 1990);

d. Substituir, recârai, -■orrlgir, ou reconstituir, ás suas expensas, no prazo máximo de 15 dias,
os bens que apresentarc.T. alterações, rtoterioraçôes. is^erfeições ou quaisquer irregularidades
discrepantes is exigências Uo instrumento convocatório, ainda que constatados apôs o
recebimento o ou pagame.nto.

e. Atender prontamente a quaisquer exigências da Ad-ministraçâo, inerentes ao objeto da presente
licitação;

í. Co.mur.icar a Administração, no prazo de 24 (vinte c quatrol horas que antecede a data da
execução ao objeto, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovação;

g. Manter, durante toda a execução do contrato, em cor.patibiUdade com as obrigações assumidas,
todas as cor.dições de habilii.içâo e qualificação exigidas na licitação;

h. Hão transferir a terceiros, por qualquer forma, nen mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, ncir, subcontratar qualquer das prestações ,} que está abrigada, exceto nas condições
autorizadas no Temo do Reforõncías ou minuta de contrato;

1. aesponsâbilizsr-se pelas despesas dos tributos, encargos tr.ibalhlstas, ptevidenciârios,
fiscais, comerciai;!, taxos, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia
e quaisquer outras que incidam ou vonham a incidir r.a execução do contrato;

j. F-mitir Mota "iscai ocncspondenie ã sede ou filial da empresa que apresentou a documentação
na fase de hübiiítaçãu; onqiiacli.indo-so, rigarosamer-te, dentro dos preceitos legais, normas e
especificações técnicas (;arroa[)urid<::>lGs;

10. CLÁUSULA DÉCUa - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:
10.1 Q ccritíãtc ã ser firmado pndei-i sv: áltur.ido ncs cáSí.;; b.-jv.stc;; no art. b" é éS da Lei
5.6-6/93, uesue que iiai.i interesse :ia Secretaria do Educação da Prefeitura Municipal de
Santa Rita, PB, con a i: ir i.,;i ievidum just; fica':v:!.- -iUequ,id,i:i a este Pregão.
10.2 Mc Interesse da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal da Santa Rita, TO , o
valtr inicial atualizjuc ir, rnr;; ra: ; !.v:.ierá ;io: a.imer.taila ;u suprimido até o Is.mite de 25i
(vinte e cinco por cento), uoiiforre dispostc no Artigo 65. parágrafos l' e 2", da Lei n°.
e.666/93.
a. a iicítanto vencu;icr.i -ilirigada a aceitar, nas meareas condições licitadas, os

acréscimos ou supressões que »e iizerem necessários; e
b. nenhum acréscimo ou supressão pcdor.1 exceder o limito estabelecido nesta condição, cxcato

as supressões resultantes de acordo entre as partes.

1Q.3 A inexecução total ou parcial do contrato enseja .a sua reucin.lo, conformo disposto nos
artigos 77 a 60 da Lei no 8.666/93.

a. Os casoa ilc reacisão contrinual serão formalmente raotív.iclo-i nos autos do processo,
assegurado 3 contr.iiUtOrlo e .i ampla defesa.

10,4 A rescisão '.iu coiitratu poderá ser:
a. determinada por ato unil.ileral o escrito d.i Seesutaria dn Educação da Psofoituca Municipal

do Santa Rita, PB, nos casos •■r.umorados nos incisos I a XII <• XVII do artigo 70 da Lei
mencionada, notlfícando-ae a ileitarite vftncedor.i com a ,iiitecetlénci.i mínima de 05 (cinco)
dias; ou

b. artigàvei, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Fregâo, desde que .haia
conveniência para a Scexatacia da Educação da Pcafaibica Municipal da Santa Rita, PB: ou

c. judicial, nos termos .(.i l.-gislaç.to vlgent-a pertinente a matéria.
10.5 A rescisão, adm;n; t: ;il i va -u .,r:;ij,',vel será precedida de autorização escrita e
funri.imen-ad:i da .lutoi ;Uci'le nomp-" e.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES;
11.1 /'oos fcrnccotioroE/ccntrat.-ioi;>;: .qu" dercumpr:rem total ou parci.ilmenie os contr.atos celebrados com
a SacxataciB de Educação da Pcofoituca Municipal da Santa Rita, PB. e i .r licltuntes gu'- cometam atos
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visando a frustrar os objetivos da licitação, serão aplicadas, penalidades cabíveis fundacae
Lei 8.666/93 e na Lei 10.S20/02, as seguintes sanções:

I - Advertência:

II - Multa;

a) 0,3 * (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor do fornecimento ou serviço nâo realirado, ou sobre a etapa do ctonograna
físico de obras nêo cucnprido;

b) 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação nêo cumprida,
cora o conseqüente cancelamento da nota de empenho ou documento equivalente.

III - Suspensão Temporária de participação em licitação e Irapedlraento 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.

5 1* O valor da multa aplicada, nos termos do inciso II, será descontado do valor
da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrado
judicialmente, sendo corrigida monetariamence, de conformidade com a variação do
IPCA, a partir do termo inicial, até a data do efetivo recolhimento.

5 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.

6 3®. A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a
partir do primeiro dia útil subseqüente ao do encerramento do prazo estabelecido
para o cun^rimenio da obrigação.

S 4® A suspensão temporária impedirá o fornecedor de licitar e contratar com a
Adainiscração 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 imotivado 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;
c) 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.

5 5® Será declarado inidõneo, 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 parãgrafo anterior, ou
II- demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração
Pública, em virtude de ato ilícito praticado.

6 6* Na 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 inidõneo ou cometer fraude fiscal, será aplicada
penalidade de impedimento de licitar e contratar com 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
coninações 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 a na Lei
10.520/02. são de competência do ordenador de despesa desta Secretaria.
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11.3 A autoridade í?ue aplicai a» sancOes e penalidades cabíveis, íundamontadas na Lei B.8p&^3 e
na Lei 13.320/03, determinara a publicação do extrato de sua decisão no Seoanârio Oficial,
devera conter: J

•  ! - none ou razão social do fornecedor e nünefo de inscrição no Cadastro Nacicr.ai do
Pessoas -■uridicâ!! -

CfiPu ou no Cadastro de Pessoas Físicas - CPFj
li - r.osí! e CPF de todos os sócios;
Iir - sanção aplicada, com os respectivo.s prazos de impedimento; IV - ãrgdo ou entidade
e autoridade que aplicou a sanção;
V - nüseic «o processo; e Vj - data da publicação.

11.< Alc-ir das penalidade.^ citadas, a iicltanta vencedora ficará sujeita, ainda, ao
cancelamento dc sua inscrição no Cadastro do Hegistro de Fornecedores - CRF da Prefeitura
Hunlcipal de Suma Pi'..,. ?3 e, nc que couber, ás demais penalidades referidas no Capitulo iV
da lei n".
'.1.5 CaiúC-rtr ;iár-se-ó formal recusa à contratação, podenao a Secretaria de Edueaçio da
Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB, a seu exclusivo Juízo, convccar os iicitantes
lemanoacente:., na ortUin ric classificação, para que manifestem intoresse na contratação, em
igual prazo, >• iitcniild.is todas as condiçSes edítalicias para fornecinonto do objeto licitado
Cd então cúr,c> ;-ir í lute as seguintes hipóteses:

Cl Após .!.-;-orridc3 31 (cinco) dias da convocação da Secretaria de edueaçüe da Prefeitura
Municipal do Santa Rica, PB sem que a licitanle voticodoca i.onha retirado o assinado o
instrumerJo contratual.
d) Após aeccrrídos Os loisicn) dias da assinatura dc contrato, sem que tenha iniciado s
execução dos serviços ou fornecimento dos bens, objeto desta licitação, no caso de ter sido
solicitada, se.m Justificativa cie atraso ou coin justificativa de atraso nâo aceita.

11.6 Alem das penalidades eiveis elencadas nos subltens anteriores, a lei n°. 8.666/93 prevê
ainda punicí*-» na esfera criminal, senJo vejaoios:

Art. 93 - impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento
íicltatôrio: Pona - detenção, de 06 (sois) meses a 02 (dois) anos, e muita.

Art. 96 - Fraudar, em prejulzc da Fater.da Pública, licitação instaurada para aquisição
ou venda de be.is ou mercadorias, ou contrato dela decorrente;

i- elevando arbitrariaser.ie o.s preços;
i! - vendctida, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada;
!;! - e:itreça.-ido uma mercadoria por outra;
;v • aitcrand: substância, qualidade nu quantidade da nercadorla fornecida;
V - tornando, por qualquer modo, ifijustamcnte, mais onerosa a proposia ou a

••x-Ciiçâo dt contrato: í'ena - detenção, de 03 (trés) a 06 (seis) anos, e multa.

12. CLÁUSULA DBCIHK SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO
;?.! A execução do contrato será objeto tie acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por
fpm-nntanto da ~c:r. ratantv, oesignamos para Gestor do presente contrato o(a) Sr(âl. RITA DE CÁSSIA
LIMA DE ASSIS, portndurla] do J?" 386.8 0=.96-i-é9, co.m lotação fixada na Secretaria Municipal de
Educação do Município de Santa Rita - ?B.
12.2 O fiscal do Joritrato, oía) Srla) . JOAB FURTADO LEITE, portadorla) do CPF 093."30.384-43, com
iQCaçSn n.i Sccr-itar;.i Municipal do Educação da Município de Santa Rita - PB, formalmente designado, a
compiovaducento habilitado p.ira geroneiar o presente termo, será o responsável polo fiel cunprimento
das cláusulas cantratuais, inclusive as pertinentes aos encargos compleraentaros.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:

13.1 Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, na partos eloguni o Foro da Comarca da Santa
Rita/PB e, por ostat-im de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato cm OZlduas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Santa Pita - PS, 22 de Abril de 2021

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE

SOILEKE DA SILVA SANTOS

SECRETA.".:/! 3E rcCCAÇAO

PELO COrJTftATADO
Asiinado de forma digttal por MARCELO
AUGUSTO CAOONA-OaâiaZSlOSQ
Dados: 2021 X>4.2a 0907:25 -OaW

UCERl COMERCIO DE PRODUTOS EM BERAL LTDA
CNHJ n' Z6.950.CVl/0C01-O7

DADOS BANCÁRIOS: 74B BANCO COOPERATIVO SICREO
S.A. AG 0230 C/C 0S473-4


