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COItnASO R*: lB</20a
neciMo MBKDEtaawRVo r* 019/2021
BnoAo unatexco V. 004/2021

lõ^

TERMO DE CONTRATO QUE BHTRE St CELEBRAM A
BBCBEmtlA Dl KDOCRC&O DA PRSrEITURA HUMICIPAL
DE SANTA RITA E JOU IHILUVt 008 UMSOã BRITO,
PARA FOWíECDIEWTO CONFORME DISCRIMINADO RESTE
INSTRUMENTO NA FCNtHA ABAIXO:

O Município (i« S«ni« Rica, poc inCtcnéOio da SBdlBTAiaA MMXCXPAL Dl ÍDOCAÇAD, situado a
Rua Doa Pedro II. 66S - Vila Tibiri, Santa Rita - PB, cepcasentado neste ato repcesentado
pela sua Secretaria de Educação Sra. XOZUSB OA 8XLVA SAUTOS, doravante denominado
OOmASMm, e do outro lado JOtZ PHlLLm DOS SAIfloS BRITO, CNPJ n* 30.250.913/0001-27,
con sede na Rua AV DOIS DE FEVEREIRO, n' 1032, Sala 02 - VABJAO - JOfcJ PESSOA - PS - CEP
58.070-000, doravante aix^Iesmante CONTRATADO, decidiram as partas contratantes assloar o
presente contrato, o qual se teçerâ pelas cláusulas e condiçSes seguintes:

CL&OSOIA PBOeiRA - DOt IDRMMBROI DO COMERAXO:
1.1 Este contrato decorra da licitação modalidade Pcmgio Bletrteioe a* 004/2021,
processada nos termos da Lei Federal n* 10.S20. de 17 de Julho de 2002 e subsidiariaasnte
a Lei Federal n* 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Co^lamentar n* 123, de 14 da
Dezembro de 2006; Decreto federal n» 3.555, de 06 de Agosto de 2000» Decreto Federal n*
7.892, de 23 de janeiro de 2013; Lei Cosiplenentac 147/2014; Decreto Federal n 6.538 de
06 de outubro de 2015; Decreto Municipal n' 030/2017; Decreto n® 9.486 de 31 de agosto
de 2010; Decreto Federal n* 10.024 de 20 de setembro de 2019, Complementar n® 22/2019
de 25 de seteaibro de 2019, e laglalaçéo pertinente, consideradas as alterações
posteriores das referidas nomas.

clAusola aBoqwDA - oe osjno do contrato:
2.10 presente contrato tam por objeto: AQDISZCAo Dl (JtlBROS ALDCUZiCZOS fSRl^VBXa B RAO
naiCÍ^ZB, VZBAWO AIBTCR as MECSSSIDADU da SXCRSTARIA MOmCZPAL Dl BDOCACw 01 SAMTA
RITA, ra.

2.1.0 fornecimento deverá obedecer rigorosamente ás condições expressas neste

instruHHnto, prc^osta apresentada, Pregio llotxtaico n* 004/2021 e instruções do
Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato,
independente de transcrição.

CLAOSDLA TIRCIIRA - DO VALOR Z fRBCO*»
3.1 O valor tocai deste contrato, a base do preço proposto, á de R4 1.286.700,00 (BW
HILBkO DOEllITOS t CtMOaUITA I BEZS MZL BSTICEnOS 1 8I8BERA RIAM) .

imMl BsraczncACAo iMW ■-M OMIS, P,DHIT. P,TOBUi

laçocAR ZRxniRADO: centaodo aaoacoaa.j
peneirade, erigtaáxle do cuco da cana,
lUvce de fermeoCapte, leanco de matArlaol
jeecceaas, pacaaltu e datcltoa inlmaia ei
iveoaeaie, eentande «prrn 1 aaili—n te 9S.2W

3 M qllcldiee, rotulada da oeerdo oom aj_ rrmn
llaglelagao vl^wta. tuMalapam ptleâria]
^etuvacaata, ioaoloz, tataee MidadoJ
paae li^pudo da lkg,valldadaE ainiJH da «
baeaa a fabrlcacAe da atá 30 dlea dei
Utaapa.

zseoft W2.2S

1

Cia.900,00

taBmoB;ucos çrèe loage, tipo 1 . mmel»qMi|
jeea Ucg.aem dadea a ideatitleaçâo de)

1 produto, lazoa do (abeleanta, pnsa da{_ , ^
{validada da até 01 ano da aoecda eea am
wamt em vigor da UfViSA. 1

UQ (0000 •93,49 ■8209.400,00

VMz», oa taxrroo bmxca rai faciabJ
^ Mdioca cerrada, aaoa, tina, cipo 01,

20bnaea a aaarala. laaata de eujldada.L- n
paxaaltoa a lacvaa, ees aepauUj, ador,|
mebet pxdmelea, aoendinienade «m saaetal

1

lUOHi om

Mg
woo M3,(3 «8so.9w.oe
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01 RC, dòvatA contM «cunianta

dBdoa d« idaatifleaçfte, procadinaii
CorMpdM nutrleiouta. n^wro da lota.

liquido, e*aiag«»
plAatia cMiatanta.

TivO MUKSiXKn: aaaaa oob o*oa

rifwinadffi. coofieate da aaeArta-pElsa da
qualidada, «ia a Itapu, Inatu

30 {da tarcoao, pacaaltu. WaaJtdn aa
OflB 5D0ç V*lX<lBdO d4

u, a fabrlscio da atd 30 diaa da

a traga-
tZK FMtfnO; aUM Coa a«M,

■to da aatdcla-pclaa da prlaalra
•U a Ujvu, Laantu da

33laatacial tacroao, paruitM. Háwlado aa
®t*s COT 5C0 9. vMÀdcdw 4

a tabrlcacde da atd 30 diaa di
ntaaga-

aargarina vagatal aaa gotiteaa
Ittaaa a aaa «ml, ooa óiao UdcogaBado, <9%

llpidlea. Oriunda da dlao vagatal
>tlaal, contoado Tttaaiou, agdanr

itr« doa padrOas lagsia. Prodoaido a
dÉBtire Csàfl nofiUA fpM

lagialaoAo. CrTü, aa^■^i(^l aa pocu
igas erlgliial, davldaaaata

39 lida&tifioada, rdtalo oestando todaa
liifiii iiai.ilai de pcadota da acorde ooa a

lliiTji Ttgaota. ^
d>*l,ro, MwboK # ooc 4
wtar laastea da zaaçe a da

.eru. Ptaso da validada a paao Liqntda
■atialaqaa, validada aintaa da 06 aai

daU da fabrleaçdo náe n^orlor a 3(

36

».«« «ntido dl

cftoa da aoboc próprio ooa lutêntila da
idada, atózica, raaiatanta, iaaata da
}iAidaa, patuitu a larvu. ■vbataqaa

■ tioa eiaxival. atóxico, raaiatanta,
ftCcfidc bíaísc dc 6 Bcccâ •

ZOOADO: Minado iodado, boBofioiada
'o iaanto da sais da a oo^ióaio

UM oi^tatCM, ataiu a fragwgitri'
,  Produaide a uÉialado

fomdada Cen a lagiclacdo viganta
pri^cla: pacotoa Coa 1 kg- '

Lito a aar anteagoa aáe pedard tar
■tnlaa da 6 auaa a wnear.
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KCO: «xtraido da laaintai da
da priaaira qualidade, puro. Ca

!te, cor, cfealro, aabec
iaraotariaticoa. aa aiabiraa, jaantoa
Ia aujiâadav, paraaitu a iacvaa.
Pnhnlagaa da lOOg, a «acoa piiatioea
tcanaparantea a acOrioaa, li^a oâo
vreladaa, XMiataataa gua garanta
iotogridada do produto a até o soonto
do Cosoao. A a
davari oontac farda
Lacrada. aatacnaaata oa •tri*T~ da
ycocadinola. inforaaoéo Bttrioieoal,
Búaase do lota, data da validada,
qnant,idada do pcecfcste. o produto davaré
gtvaanfar validada da 09 (eioa)
aaaa a partir da data da aotxaga na
ntildada taquiaionti»

42

VDeeei: Produrlda faraantocdo de
vtnbo branco oo tinto. Produto
craaolOeido • da ecr, aaber a odor
caraotakriatioe. tadalajua priaérla
rruaa pUatiou da aproalaadaaanba SOO
bL. davlitaaaiita cotuladea. da acordo oa
a lagiaiaoáo vigaata. Validada ainia da
6 aoaM, a fitoricaeio da ata M dia da
•ctraga-

43

j  CacM novinaiCara bovina ^ aiiijiiiMli
■agra UCSt, palbxa ou SMtfSaM, OM

Oaao. aé¥l-a> da 94 da gordura, da
3t da apoaauroaa (narva), aa
ortllaga, aa oaao. toafriada

aptaeantaado odor a aipaeto
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flsrectBristices, Cot «uli&de d*
voBOlbo CM«3* « "wr—lho «mibzo,

1-iwHnloaado am sAOOa d* poUatUaoo da
kkaUui daclj^Mla, atóaloo r laocada ■

caolatanta ao txaaapocta •
•— - aaiirn mb tioai» da rarhaitirl

oa st^etílleie. aaa fuso* a aa* aeúaatoa.
coptando &• p**« liqotdo IAX3C da 2 kg

{dota quUoa) por Mbalagaa. A
«yjiiLlaMiai, daveri Contar racolagaa
oapaolCLaanda o paso, ldaBtii!iead&o

ecMplata ds produto; data da
anvuHMto, prato da validada dantzo do

liaita da 10% do pzaao total, praao
iiéatan da Catmmoi taoparatur* da

aatoeagM, aaBtaoaaaato e oecaarvaglo;
Bondipdaa da asaaaaoaaaato, roa a a

aedarapo do abatadooro CoBBtaade

i<ii Ijtliii lanaiila o ragiatzo da lotpaclo
' ao (S.X.r.l •arrioo da tnapapdo

tadaral. A cama da««tA aac aotxagua
na aatialagaB original do fabrleaata,
caafrlada 0*C a 9*0), saa aabo. VAe
aardo aeaitaa cuaaa oca odor, cor o
sabor lapr^xios ao produto a /eu

aapaeto «aoleeldo, pogajoao, aarardairin
a patdaoanto, Coa «xoaaao da gorAira, da
oartUagaB a da sacvo. o proAito davorá
aac aanliailaiilo aa oeadloiea da hlgiana a
taapacatura xlgldaa. as «atabalaolamtoa

daattnadoi a tia daviitwnta

raglatrado «a érgAo oficial. O produto
daoasá sar traseportado aa vaiooloa

, utiAixttilM uolsAasQtA

aata fia, oonatituido da aataxlai llao

casiacaata l^erssArel o atdxlae; oob
aatsadoa; a —'*«•*«» ooadlçdaa

higldntraa aatlafaidriu. Oa
tlBieieoârloe aavelaidea nas antragaa doa
produtoo davaa «atar onltoalcadoa, Coa
ealgadoa tadudoa, aontabdo-oa aa ba

a llapea. oni O paae da

aa^alagM daw aatar i^rasae na
itdiilaflmi prlairia (Mbalagn gus ooatda

a cama a nio aoaanta na oaixa da

pagialAo qua aooaoda a* aabalagana de
produto} a o^alagoa aoosidirla. Aa

Aii ̂ pniH aAT ÍACBADàS É dOW

SCMBtS OS CCitZBS daaeritea oosto tatao

da rafetânoia. O produto davarA Contar
cdtulo cota aa infOEBaçãaa dotarainadas
pala XagiaXaoAe aaoltArta tadaral.

TOOA
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cutosoxA otodtXA - 00 nAjanMoaRto:

í. l Os preços contcacados sdo fixos pelo período de ua ano, exceto para os casos previstos
no Att. 65, S6 5° e 6*, da Lei 6.666/93.
A.2 Ocorrendo o desequilíbrio econôaiíco-financeiro do contrato, poderA ser restabelecida
a ralaçAo q^je as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alinea
d, da Lei 8.666/93, mediante coivrovaç8o documental e requerimento expresso do
Contratado.

constante do orçamento vigente:
GLAoaoLA ammiA - oa ootAçXo:

5.1 As despesas correrão por conta da seguinte dotaçAo,
PROSBAMU: 02.080 - BBCWnagA OS ■DDCÃCXO
?K>JXTO ATTVZDADK: 12.3«l.1406.2019 - MMnmMO DO mOCTMfll mCXOMIL DS MJMBMnÇAO
KSCOUdl
BLlMmOS CS &BSPt8A:33.»0.30 - MATESIAL Dl COnGMD
FOHTS Dl SUXStfOS: 122 - TBMafBalKCXA Dl nCPBaol 00 flU PaniODfR AO mt

CLÁOSULA SXXTA - DO PAfiAMOnOi
6.1 O pagamento serA mediante EHElN)iO, de acordo coo as quantldadea afetivamente
entregues, apOs a data do recebimento definitivo do objeto, pela CoalssAo de Recebimento,
mediante apreaencaçAo de Hota Fiscal, conferida e atestada. O pagamento deverá sat
efetuado no praro mAximo da 30 (trinca) dias após a apcesentaçAo ^ Nota Fiscal.
6.2 Os preços secáo fixos e icreajustáveis nos ceraos da legislaçlo em vigor, durante a
vigência desce contrato, salvo os casos previstos no Are. 65, parAgrafos 5* e 6* da Lei
6,666/93, de forma a ser mantido o equilíbrio CconOaico-Flnanceiro do Contrato.
6.3 Para efetivaçAo dos pagamentos respectivos, deverAo ser apresentados juntamente com
as Faturas e Notas riscais, as CarcidOes Negativas de débito cnd do INSS, CRF do FGTS e
com a FezanciB Kuniclpal do domicilio do proponente, devidamente atualizada;
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6.< o nao Císuprlaento do «ubitwe anterior, implicará na sustaçao do pagaaentt«ua
80tá processado ap6s a apresentaçlo das referidas certidões, nâo podendo ser coní^ra^oj^
atraso de pavaoento. \ '''
6,5 Será retido l,5i para o Ptogr» ífimicipal de Oesenvrolvinento aos Peqaenos »eç
- POPN. conforme dispõe o art. T. inciso I, da Lei Co«çle*ntac n- 22/2019. á
dos pagamentos conteaçlados no inciso VII do Parágrafo (Inico do artigo 7 da referida
Lei.

CLtoSOXA StTIMK - 009 PMEOS 1 LOCM. M Mm»:
7.1. O objeto desta licltacáo deverá ser entregue patceladamente. mediante a expedição
de solicitação de fornecimento pelo Setor CoepeCente. a qual deverá ser atendida no
prazo máximo de 10 (Dez) dias a contar da data do recebimanto da respectiva solicitação.
7.2. As entregas do objeto dests lieltaçéo deveráo ser realizadas na Secretaria de

^ Prefeltiira da Santa Rita, PB, no prazo máximo de 10 (dez) dias
úteis, 3«8pre contados a partir do recebimento pelo fornecedor da Nota de Esaienho. O
Horário d» «icroça tíevtrá ocorrer no pvrlodo de 08 ás 17 Ha, d« SoçuridA á sextA-feire.
7.3. Todas as despesas de transporte, tributos, freta, carregamento, descarregâmanto,
encargos trabalhistas e previdanciátios e outros custos decorrentes direta e
indiretamente do fornecimento do objete desta licitação, corterAo por conta exclua va
da contratada. . .

7.,. O prazo de vigência do presente contrato será determinado; etd o Siami do «aeeroioio
piaMooieo de 2021, considerado da data de sua assinatura.

OITAVA - 008 UCARSOS OA SSCSSTASZA MDKICXPAl. CS SAÓnt 1 QA IJCX7MIS VMCIDOSA!
B.l Caberá a Secsmtezie de Bduce^ de Prefeitore Moaieipml de Sente Site, PB:

a. Permitir durante a vigência do Contrato, o acesso dos representantes/prestos
e esfregados da CONTRATADA ao local de entrega dos produtos nas dependências da
Seezetocia de Sdnoeçio de Prefeiture Hunieipal da Benta ftite, PB, desde que
devidamente identificados e acompanhados por r^resentante do CiaTTRATAHTEi

b. Promover o aconpanhaHnto e a fiscalização quando da entrega dos produtos, sob
os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas
detectadas a comunicando á COMTRATADA a ocorrência de qualquéc fato qua exija
medidas corretivas per parte desta;

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

d. l&pediz que terceiros forneçam os produtos objeto deste Pregêo;
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 á COWTRATADA em até 30 (trinta) dias após o atesto da Nota

Fiscal/ Fatura do Material e/ou serviços;
h. Atestar a execuçêo do objeto deste Contrato, por meio do Setor Contente;
i. Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde ̂ e atendidas

as obrigações contratuais.

8.2Caberâ á licitance vencedora:

a. Responder, em relaçJo aos seus «apregados, por todas as despesas decorrentes da
entrega de produto e/ou serviços, tais como: a) salários» b) seguros de acidente» cl
taxas, impostos a contribuições; d) indenizações; e) walos-refélçêo; f) vales-
cransporte; e g) outras que por ventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

b. Manter, ainda, os seus ei^cegados identificados por crachá, quando eí trabalho,
devendo substituir iiBediataí«nce qualquer um deles que seja considerado inconveniente
á boa ordem e ás normas disciplínares da Seoretarie de Idacagâo da Prefmitoxa üzaioipml
de Santa Rita, PB;

c. Respeitar as nornas e procedimentos de controle # acesso ás dependências da
Saoretacla da Educagêo de Pcefeitaea Municipal de Senta Rita, PB;

d. Responder pelos danos causados diretaawnte a v ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo, durante a entrega do produto, nâo excluindo ou reduzindo essa
responsabiiidade a íiacallzaçêo ou o acoBtpanhamento pela leoretaria Ifttnlolpal de
Xducmçêo;

e. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de pr<9riedade da
Seoxetarla da da Pcefaltaza Nunáeipal dm Santa Kita, PB, quaodo esses tenham
sido ocasionados por seus empregados durante a entrega do produto;

f. Entregar os produtos máxiiw da 10 (das) dlM, contados a partir da data de assinatura
do contrato/empenho. O descuq»rimanto ao prazo citado sujeitará a empresa contratada
á penalidade de nulca.

g. F.ncacrega-se da entrega dos itens adquiridos, arcando ccn qualquer custo advindo do
transporte, carga, descarga, bem como quelquer serviço relativo ao procedimento de
entrega.

h. Ho ato da entrega do objeto, devera ser apresentado docimaento fiscal válido
correspondente ao fornecimento.

i. Comunicar a Secretaria da idacagAo da PraCaltusa Manietpal da Santm Rita, n, por
escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e preatar os esclarecimentos que
julgar necessário;

i
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j. Justificai, DO caso de desas^rimnto do prazo citado no item anterior ou paralii*pâo ^ /
do fomeciroenco, pot escrito, an até 24 horas contadas da entrega frustrada; aC

k. Comunicar ao OWTRATAHTE, por escrito, se verificar condições que possaa prejudiea<J ^
a prestação ou a leinéocia de fatos que possa» interferir na perfeita axecucBO deste
contrato, boa costo atraso ou paralisaçio do fornecimento apresentando razões
justlficadoras, as quais serBo objeto de en&lise, que poderBo ser ou oSo aceitas pelo
Contratante;

1. Encontrar-se ea dia con as obrigações fiscais, eo conformidade co« o previsto no
procedimento licitatõcio;

m. Hantet-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, além de todas as
condições de habilitação e qualiíicaçBo exigidas neste Pcegio, durante toda a execução
do contrato;

n. Esü.tir a nota fiscal, constando na aesaa a informação sobre o» recursos utllltados
para custeio deste contrato;

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

p. Se 05 produtos entregues fomi recusados, a empresa seri advertida para o cunqrrimento
Iswdlaco de suas obrigações, lhe sendo concedido o prazo máximo de 24 (vinte « quatro)
horas, efetivando a troca dos produtos ou apresentando defesa num prezo de 24 (vinte
e quatro] horas, sob pena de aplicação da multa prevista neste Edital e «temais medidas
que se fizerem necessárias.

cbiosoiA loa - ohs omicBçOie scaus, sociazs, cosbczaxs s fiscws ca viscido».
B.lA licitante vencedora caberá, taabám:

a. Assumir a responsabilidade por t<xlos os encargos pcevidenciárlos e
obrigações sociais previstos na legislaçBo social e trabelhista em
vigor, obtigando-se a saldá-los na ápoca própria, vez que os seus
empregados nâo manterão nenhum vinculo empiegaticio com a Beazmtuia
d» ■«*,«,< da PrmfmlCnza Monicipal de Santa Rita, F8;

b. Assumir, tai^õa, a lesponsabilldade por todas as providências e
tísrigaçOes estabelecidas na legislaçáo especifica d# acidentes de
trabalho, quando, em ocorrência da espécie, focem vitimas os seus
empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com elo,
ainda que acontecido em dependência da Saozmtacla d* RdaomçBn da
PrafeltuE» MBiolpal d» tanta Rita, R;

c. Assumir todos os encargos de possível deunda trabalhista, civil ou
penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamante ou
vinculada pot prevençBo, conexáo ou contingência; e

d. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais
resultantes da adjudlcaçBo deste ?regáo.

e. Obter todas as licenças, autorlzaç«te9 e franquias necessárias A
execuçBo do contrato pagando os «Bolumentos prescritos «a lei.

9.2 Deverá a licitante vencedora observar, ainda:
a. t expressamente proibida á concracaçAo do servidor pertencente ao

quadro de pessoal da Smoretaria de Rdeoagio d» frefeitawa Muntolpel
de taete Rita, n durante a vigência do contrato;

b. Expressamente proibida, taabém, a veiculaçAo de publicidade acert»
deste Pregáo, salvo se houver prévia autoilzaçBo da Isoceterie de
tdueaçBo de PzeCeituee temioipel de Senta Rite, A; e

c. Vedada â subcontrataçBo de outra empresa para o fornecimento do
produto e/ou serviço objeto deste FregBo.

R.3 A inadi^lência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no subite»
anterior, nBo transfere a rcspcxssabllidade por seu pagamento á Smeeeterle de IduasçAo
da Prafeitnxa de Baste Rita, A, nam poderá onerar e objeto deace PregAo,
razBo pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vinculo de
solidariedade, seiva ou passiva, coei a fleiii al ai I ■ «te Idaoepio da Prefeitora Municipal
da Senta Rita, A.

CÚOSOLA OÉCIMA - DA ALTtRACáo S BBSCCSáO DO COMBUCtO;

10.1 O contrato a aac licmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. S7 e 65
da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Seocetaria da Edonaçân da Pregeitura
teiTiietpel de Santa Rite, A, com a aprasentacBo das devidas justificativas adequadas
a eata PregBo.
10.2 No interesse da Seoretaria da Sdocapâe da Psefeitnca Municipal da Sante Rita, A,
o valor inicial atualizado do Contrato poderá ser aunentedo ou suprimido até o liaúte
de 25% (vinte e cinco por cento), eonforae disposto no Artigo 65, parágrafos 1* e 2".
da Lei n'. 8.666/93.

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

b. neohia acréscimo ou supcaasBo poderá exceder o ilmite escabelacido nesta
coodiçBo, exceto as sc^teasões raaultantas de acordo entre as paetês



10.3 A inexêcuçéo tot.l ou p*rci*l do contrato enseja a sua rescisão, confot* dis
nos actÍQOS 77 a 80 da I<ei no 8.666/93.

». Os casos de rescisio contratual aerâo íoraialaence «tivados nos autos
processo, assegurado o contraditório e a aispla defesa.

10.4 A resciaSo do contrato poderá «et: ,, ....«n ̂  PMCttitBEa
.. determinada por ato unilateral e eacrlco d. Smc^t*x:ÍM

miiiinimii .te sanea tiLta BB. nos casos enumerados nos inclaos I a Xll e x r
d. l" ddtieicndo-s. . lldlt.n» «dCdo» dO. .

antecedência minima de 05 ícincol dias; <>" Preoao desde que
b. amigável, por acordo entre aa partes, reduzida a nesta Prega^dMOe^

haja conva^tecia para a ««retaria de Bducapte da Pr.íeltn« Monxoipel de Santa
Sita, BB: ou .

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

DSCSfli BBIUBZBA - DAS BBHALXDáDBS:

Aos fornecedores/contratados que descumprlremtotal ou ^"'"aos íSlw«"
com a Seermtarxa da Bdaeaçfto da írefaitata MBaiczpal da Santa Rita. n. a aea licic^»
que eestetsm atos visando a frustrar os objetivos ds licitação, serio aplicattaa, ̂ lidadas
Mbiveis fundamentadas na Lei a.666/93 e na Ui 10.520/02. aa seguintes sançóea.

I - Advertêncis: II - Multa: ^ ,►,.*.0
4)0,3 * (trOs déci«)3 por centot por dia, até o trigésino dia de atraso,

sobre o valor do fornecimento
ou serviço nio realizado, ou sobre etapa do cronograns fisico ae
?i"l'^WeT"£>V'centol sobre o valor total ou parcial da obrigação niocli^cida. com o conseqüente cancelamento da nota de empenho ou doeuamnto

„t - s"^^'^rT«iporári. d. participação em
contratac com a AcBdnlstraçao. por prazo nâo superior a 02
IV - oeclaraçáo de Inidoneidade pata licitar ou contratar
Pública, enquanto perdurarem os taotivos deteralnsntes da
prt«vida a reabilitação perante a própria autoridade que
que aerâ concedida se^re que o contratado reasarcrr aJíejulios resultantes « depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base

do valor da garantia prestada, retido dos
AdministrsçAo ou cobrado judicialmente, sendo
de conformidade c«n a variação do IPCA, a partir do tenso inicial, até a

aplicada cu«ulativ«sente com aa d«.^«
sanções restritivas de direitos penalidades cabíveis fundamentadas na Ui
8.666/93 e na Ui 10.520/02. .4.,.,.. «r*
S 3" A contagem do período de atraso na execuçáo dos ajuatea seta«alizads . ^?tic do primeiro dl. útil subsequente ao do encerramento
do prato estabelecido pata o cumprimento da obrigado.
5 «• A susptnaáo t«q»rária liqjedirá o fornecedor de licitar e contratar
com a Aetainlstraçâo Pública pelos seguintes prazos:

I- 06 tseisl meses, nos casos de:
«)»plicacío de duas penas de advertência, no prazo de li
(doze) maaes, san que o fornecedor/contratado tenha adota^
aa tnedldaa corretivas no prazo determinado pela
AdminlacraçSo; .
bj alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria

Cornecida:

II- 12 tdozei meses, no» c8s<» de:
a) retardamento imocivado da execução de obra, de serviço, de
suas parcelas ou do fornecimento de bens.
III - 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

«) entregar como verdadeira, mercadoria falaiticada,
adulterada, deteriorada ou danificada;
bi paralisaçáo de serviço, de obra ou de fomeclmanto de
bens sem justa fundamentação e prévia cewunleeçâo á
Adeinistraçâo»
c) praticar ato llicico visando a frustrar es objetivos de
licitaçto no âmbito da Administtaçéo Pública Municipal, ou
d) sofrer condenação definitiva por praticar, por meio
doloso, fraude fiscal no recolhimanio de qualquer tributo.

S S" Será declarado inidôneo, ficando is^edldo de licitar e contratar com
a Admlniatcaçâo Pública, por tet^w indeterminado, o fornacedor que:

Jê



1- nio regularltat a inadis^ltocla contratual noa
eatipuladoB nos Inclaos do parágrafo anterior, ou
ri- deKinattar nâo possuir idoneidade pare contratar ce« -
Administração Pública, em virtude de ato ilieito praticado.

S 6' Na modalidade preçáo, ao fornecedor que, convocado dentro do prazo
de validade ̂  sua pr^osta, nio celebrar o contesto, deixar de entregar
ou apresentar doccaentacio falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo iniddneo ou
cometei freude fiscal, será aplicada penalidade de impedimento da licitar
a contratar com o Huniciplo por prazo náo superior a 05 (cinco) anos,
sendo descredenclado do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuiio
das multas previstas em edital e no contrato e das cominaçôes legais,
aplicadas a dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.

11.2 A aplicação das sanções administrativas penalidades fundamentadas na Lei B.666/93
e na Lei 10.520/02. sio de coe^táncla do ordenador de despesa desta Secretaria.
11.3 A autoridade que aplicar as sanções e penalidades cabíveis, fundamentadas na Lei
8.666/93 c na Lei 10.520/02, determinará a publicação do extrato de sua decisão i»
Semanário Oficial, o qual deverá conter:

I - nome ou razáo social do fornecedor « número de insctiçáo no Cadastro
Hacional de Pessoas Jurídicas -

CNPJ ou no Cadastro de Pessoas Fiaicas - CPF,*
II - noM e CPF de todos os aôcioe;
III - sançto aplicada, com os respectivos prazos da impedimento} rv - ocgáo ou
entidade e autoridade que aplicou a sançáo;
V - número do processo; e VI - data da publlcaçáo.

U.á Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao
cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Registro de Fornecedores -
Prefeitura Hunicipal de Senta Rita, PB e, no que couber, ás demais penalidades referidas
no Capitulo IV da Lei n®. 0.666/93.
11.5 Cacaeterizar-se-â formai recusa á contrataçáo, podendo a Be«m)arl* de ««eeçeo
na Prefeitura Muaielpel de Senta Rita, PB, a seu exclusivo Juizo, convocar os licitantes
teaunescences, na ordem de claaslficaçáo, pare que manifestem interesse na contratação,
em igual prazo, e atendidas todas as condições «dltallctas para fornecimento do objeto
licitado ou entáo cancelar o lote as seguintes hipóteses:

c) Após decorridos 05 (cinco) dias da convocaçío da Secmeteria d» Bdaoagáo da
prafaltura Knnirtpfi?! da Senta Rita, PB sem que a licitante vencedora tenha
retirado a assinado o instrumento contratual.
dl Após decorridos 05 iclnco) dias da assinatura do contrato, sem que tenna
iniciado a execuçáo dos serviços ou fornecimento dos bens, objeto desta licitação,
no caso de ter sido solicitada, som justificativa de atraso ou ccm Justificativa
de atraso nSo aceita.

11.< AIM das penalidades eiveis eleneadas nos aubitens anteriores, a Lei n . 6.666/93
prevó ainda punições na esfera criminal, senão vejamos:

Art. 93 - Iiqtedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de
procedimento licitetório: Pena - detenção, de 06 (saia) meses a 02
(dois) anos, e multa.

Art. 96 - Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para
a^pisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente:

i- elevando arbitrariamente oa preços;
II- vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou
deteriorada;
III Entregando uma iDercadoria por outra;
IV - alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria

fornecida:

V - tornando, por qualquer modo, inJustaBsnte, mais onerosa a proposta ou
a execução do contrato: pena - detenção, de 03 (trás) a 06 (sela) anos,
e multa.

CLtoSQLA OtCIMA SBOMIA - DA nRCAX.ZXAÇto S OSTAO DO COIRBATO
12.1 A execução do contrato será objeto de acon^anhemento, controle, fiscalização e
avaliação por representante da Contratante, deslgnaiaoa para Gestor do presente contreto
o(«) Sr(a). HASXh JOSt »Tev*,»r.n» po HASCXtOBO, portador(a) do CPF 327.583.834-20, com
lotação fixada Secretaria Municipal de Educação Co Município de Sai:te Rita - PB.
12.2 O fiscal do Contrato, o<a} Sr<a). ALBXBAHDRR COBIBXA fXRRBZRA DA >Z1>VX porCador(a) do
CPF 120.566.014-47, com lotação na Secretária Municipal de Educação do Huoicipio de Santa
Rita - PB, formalmente designado, e comprovedomente habilitado pare gerenciar o presente
termo, será o rasponsável pelo fiel cuo^cimento dos cláusulas contratuais, inclusive es
pertinentes aoa encargos coaq>Iemencare8.

rripepiA póczma rbckcbr - oo roato:
Para dirimir as questões decorrentes deste contreto. as partes elegem o Foro da Comarca da



f.;ano íci iv.-raC'. o preser.ce ror.trsto « :2(d«3> vias, o qa«;
vai .isainadí' p«la3 parc-í» « por <luâê •.«•a-.eraur.has-

Sati'4 Ri*.-'» • PB, a< d» Junho de 202;

••rTr^^JüV fF.!.-:; z:::T?AtA;rrE

lOlLBHB DR SILVA SANTOS
SK'.-i<SrAH:A DE F,UI?CAf;An

' PELO COrnCArADir
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