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ESTADO DA PAAAXBA

TORITUitA KDMJCIPAL US SAETA RITA
ccmissAo fehhamehtb de LICIXAÇ&O

COmiATO M": 191/2021
FROCESaO ADKlMZSTlttTXVO tT» 019/2021
PRBQ&O ELBTRÔHZCO E'. 004/2021

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SBCRSTAIOA D2 EDOCAÇÂO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA RITA E H 1 MmSXRO DA SXLVA COtSRCZAL

EIBELZ, PARA FORNECIHENTO CONFORME

DISCRIMINADO NESTE INSTRUM^TO NA FORMA ABAIXO:

O Município de Santa Rita, por intemédio da SBCRkxaria MUNICIPAL DE EDDCAi^, situado a
Rua Dom Pedro II, 665 - Vila Tibiri, Santa Rita - PB, representado neste ato representado
pela sua SecieCâcia de Educação Sra. edilene DA SILVA santos, doravante denoodnado
CONTRATANTE, e do outro lado H L HQtRBIRO DA SILVA COMERCIAL BIBELI, CNPJ n"
22.566.069/0001-10, com sede na Rua VEREADC» JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO, N' 63 - LOTE
CJ RES MIGUEL ARHAESQOADRAL LOTE 13 - TABATINGA - IGARASSU - PE - CEP 53.605-765, doravante

simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o
qual se regerá pelas cláusulas e condiçOes seguintes:

clAdsdla primeira - DOS Fuaonarsoa oo coiitrato:

1.1 Este contrato decorre da licitação modalidade Piwgão Eletrônico 004/2021,
processada nos temos da Lei Federal n" 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente
a Lei Federal n" 8.665, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n° 123, de 14 de
Dezembro de 2006; Decreto Federal n" 3.555, de 06 de Agosto de 2000; Decreto Federal n°
7.892, de 23 de janeiro de 2013; Lei Complementar 147/2014; Decreto Federal n 8.538 de
06 de outubro de 2015; Decreto Municipal 038/2017; Decreto a' 9.468 de 31 de agosto
de 2018; Decreto Federal n* 10.024 de 20 de setembro de 2019, Cotnplementar n^ 22/2019
de 25 de setembro de 2019, e legislação pertinente, consideradas as alteraçOes
posteriores das referidas normas.

CLtoSOLA SBGOMDA - DO CSJBTO DO CONTRATO:

2.1 O presente contrato toi por objeto: AQOlsXçto DE (^HBROS AL1MBNTÍCI0S PERBCiVBIS B nAo
PKRBCiVEIS, VX3AMD0 ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA HDNICIPAL DE BDOCAC&O DE SANTA
RITA, PB.

2.1.0 fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condiçfies expressas neste
instrumento, pr^>osta apresentada, PcegAo Sletrônloo n* 004/2021 e instruções do
Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato,
independente de transcrição.

CLADSOLA terceira - do VALOt B PREÇOS:

3.1 O valor total deste contrato, a base do prego proposto, é de RS 282.490,20 {DOZEHTOS
E OITENTA B DOIS MEL gOATROCENTOS B NOVENTA REAIS B VINTE CENTAVOS) .

ESPECIFICAÇÃO MARCA DNXD. gOANT. p.tnnT. F.TOTAL
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BRANCO: Peae média: 40 g. Osaúde
oionai ou iaqwrtado. Claaaifioagio aaa
>£elta, euflaieatemwite desenvolvidos,

fiem Bspeote e saboc caraotarietiooa,
ifomldade no taswnho e na oor. NSo

IsesAo permitidas reohadurao,
irEuraçSeB, Cortes e dentes cboobos ou
xotados. Caraoteristioas gezais: D(

á estax livra de enfermidades, KATDRA
•etos on parasitaa, vaidade, terra e
tesiduos de fertilisantaa. Quanto As
:aoteriatioas aicr^ioldgieaa, davaré

ic A IfSISLAÇAO CABtVSL
(Ministério da Agricultura Peouária

is A Cabível e —
A)

KO 1400 RS15,00 R92L.000,00
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I3A TBRRA 00 BMOUU OE COZIMBAR:

da Tscra, in natura, apreaantand'
jrau de naturação qua permita suporta:

50 !a manipulação, o transporte e
snservaçie em condiçães adequadas pa»

consumo, Com ausência de sujidades,
sitas a larvas.

ZN

ImTORA R9 2000 M2.95 R$S.900,0(»
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BXRZJIJBIA: Lisa Com polpa intacta
liapa, Coapaota, firme, Com coloração
tamanho uniformas tipicos da variedade
Sem brotos, sem raohaduras ou cortes n

casca não apresentando manchas,
naohuoaduras bolores ou outros defeitos! IK
qpie possam alterar sua aparência ^MATDRã
qualidade. Livre da «aldnda axte:

rmal de resíduos da fertllisantas.

a  colheita racenta,

id£oiottâeanto ob caIxab davidMMn'

igionlxadftd.

*sr 300 1(32,M 1(9888.00

S4

.«^BOIA BRJkKCA (NUCXCaOU.) : Classificaçã<
módia, sem defeito, auficlantementa
msanvolvida, Com aspact» a sabor
típicos da variedoda a uniformidade no
[tamanho a na cor. Nêo eerão pemltides
parfuraçSea a cortes. Caraotaristicas
gerais: deverá estar livre da m

enfermidades, de umidade extarnallOkmSã
anormal, de resíduos de fertilizantes,
luanto caraetaristioas miorobiológicas,
deverá obedecer á UOISXAÇ&O VIGEHTB.
}uanto às caxaoteriatioas

siieroBcópicas, não apresentar
sujidades deverá parasitas.

13000 «92,64 «934.320,00

LKRAKJA: Laranja Himo do Cáu, de
rimeira qualidade, Com grau dc
turação tal que lhas permite suportar

|transpeste, manipulação e Conaervaçic
para cenaumo osedisto

lato, tamanho oêdio, apresentando
oom polpa firme o intsota, tamanha

coloração unifene. Não apresentando
.ehas, machucaduraa, bolores,
jidado, ferrugem, mancha Oxidada ou
troa defeitos que possam alterar suai IN

iparência e qualidade. Livre de umidadajltKTOMl
externa anormal a de residuos de

fertilizantes. Oe colheita raoente, ooa
aeondleionaaento em oaixae plásticas
devidamente higianizadas ou sacos
plêsticos transparentes próprios para
alimentos. Ccn ausênoia da sujidades,
parasites e larvas, da acordo com
Resolução 12/78 da CMH2A. 0 produto qua
não apresentar boas condiçãas para uso
aerá recusado ao ato da entrega.
Ã

16000 «92,18 «934.880,00

çT (nacional, gala , fuji, extra)
Produto procedente de planta aadla,
destinado ao Consumo in natura", davende
s« apresentar frasca a ter atingido o
grau ideal no tamanho, aroma, Cor e
sabor próprios da variedade, apresentar
grau de maturação tal que lha permita
suportar a manipulação, o transporte e

58 i Conservação a condições adequadas
para o Consumo nediato e Imediato. Hão
SBtarem danificadas por quaisquer lesSei
da origem física, mecânica ou por
insetos c doenças que afetam suas
caraeteristicae. Hão contar eubstãncie
terrosa , sujidades, produtos químicas
ou corpos estranhos aderentes superfície
|da oaaoa, estarem isentos de '»«»«

IN

NMQRA
32000 «94.12 89131.840,00
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unifexBB,
'catada 2. PM>SÕBS COKFORa LECISUÇÂC
yiffiUITB.

Mtama anozmal, arena

jeatranhoa. Tamanho médio

PÃRA: produto da primeira qualidade,
tamanho e coloração uniformas, devaado
sar boa daoenvolvida « andoxa, Com polpa
firma a intacta, soa danos fisieoa a

mas&nioos oriundos de manuseio e

transporte, Cot a casca aniforoe, saad
oaturada.

61
IM

NhTUBA
kg 20 R$10,11 It$202,20

rOMMX: Fresco, tipo comum oom grau de
saturação tal que lhas permita si^rtax
transporte graúdo, com polpa firme e
intacta, coloração Com e tamanho

uniformes tipieos da variedade. Mãe
apresentando manchas, maohucaduraa,
bolores, sujidades, parasitas, larvas,
íerrugee ou outros defeitos que possam
alterar sua aparência a qualidade,
livra de umidade externa anormal e da
alterar sua a residuos da fertilizantes.
Produto de colheita recente com

«condicionamento em caixas plásticas
idevidamante higieni«'"*°*

63
XM

KhTQRK kg 27000 s$i,9e R$S3.460,00

L TOCAI R$282.490.20

CLÁUSOLA dOARTA - DO RZAJDSTAMSRTO:

4.1 Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos
no Art. 65, §§ 5» e 6", da Lei 8.666/93.
4.2 Ocorrendo o desequillDcio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida
a relação que as partes pactuaram inicialmente, nos temos do Art. 65, Inciso II, Aiinea
d, da Lei 8.666/93, mediante cmçEovação documental e requerimento expresso do
Contratado.

CLtoSDLA QOmA - DA DOraÇÂO:

5.1 As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:

FAOCatAMAS: 02.080 - SECRETARIA DE EDOCAÇ&O
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.1404.2019 - HAMDTBMÇto DO PROGRAMA KACIOKAL DE ALXKKMACÃO
ESCOLAR

EIXMKWT08 DS DESPESA:33.90.30 - MATERIAL DE COKSOMO
FOMTB DE RECDRSOS: 122 - TRMiSFEldMCIA DE RZCDRSOS DO PKDE RBEKRENTE AO ROB

CIAOSOIA sexta - DO PAGAlffiMTO:

6.1 O pagamento será mediante EMPENHO, de acordo com as quantidades efetivamente
entregues, após a data do recebimento definitivo do objeto, pela Comissão de Recebimento,
mediante apresentação de Nota Fiscal, conferida e atestada. O pagamento deverá ser
efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal.
6.2 Os preços serão fixos e irreajustávels 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 forma a ser mantido o Equilibrio Bconômico-Financeiro do Contrato.
6.3 Para efetivação dos pagamentos respectivos, deverão ser apresentados juntamente con
as Faturas e Notas Fiscais, as Certidões Negativas de débito CND do INSS, CRF do FISTS e
com a Fazenda Municipal do domicilio do proponente, devidamente atualizada;
6.4 O não cunçírimanto do subitem anterior, iizplicará na sustação do pagamento que só
será processado após a apresentação das referidas certidões, não podendo ser considerado
atraso de pagamento.

retido 1,5% para o Programa Municipal de Desenvolvimento aos Pequenos Negócios
- PDPN, conforme dispõe o art. 7», inciso I, da Lei Complementar n» 22/2019, á exceção
^5 pagamentos contei^lados no inciso Vll do Parágrafo ilnico do artigo 7* da referida

OAOSOLA 5ÍT1MA - DOS FBAEOS B lOCAL DE BMTRBOAs

7.1.0 objeto desta licitação deverá ser entregue parceiadamente, mediante a expedição
de solicitação de fornaeimento pelo Setor Competente, a qual deverá ser atendida no
prazo máximo de 10 (Dez) dias a contar da data do recebimento da respectiva solicitação.
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7.2. Aa entregas do objeto desta licitação deverão ser realizadas na Sasnr^Eia de^
Educação da Prefeitura Koniaipai da Santa Rita, PB, no prazo míximo de 10 (aa^Tplia^
úteis, sempre contados a partir do recebimento pelo fornecedor da Nota de Empeiu
Horário de entrega deverá ocorrer no período de 08 ás 17 ha, de Segunda â sexta-feira.
7.3. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descacregamento,
encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e
indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva
da contratada.

7.4. O prazo de vigência do presente contrato será determinado: ati o final de eocasoiclo
financairo de 2021, considerado da data de sua assinatura.

CLfoStOA OITKVR - 008 BiCASSOS DA SBCSBZABIA MDPICXPAL DS SAÚDE B DA LlCXTANtE VEKaOGBA:

0.1 Caberá a Seontaria de Educação da Prefeitura Municliial de Eanta Rita, PS:
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 de Educação da Prafeitura Municipal de Santa Rita, PB, desde que

devidamente identificados e acompanhados por representante do CONTRATAhTTE;
b. Promover o acompanhamento e a fiscalização quando da entrega dos produtos, sob

os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro prOprlo as falhas
detectadas e comunicando á CONTRATADA a ocorrência de qualquer fato que exija
medidas corretivas por parte desta;

c. Comunicar á licitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento dos
produtos e interrooiper 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;

fi Fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei 6.666/83;
g. Efetuar o pagamento â CONTRATADA em até 30 (trinca) dias após o atesto da Nota

Fiscal/ Fatura do Katerial e/ou serviços;
h. Atestar a execução do objeto deste Contrato, por meio do Setor CoR^tente;
li Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que acendidas

as obrigações contratuais.

0.2Caberá á licitante vencedora:
a. Responder, em relação aos seus empregados, por codas as despesas decorrentes da
entrega de produto e/ou serviços, cais como: a) salários; b) seguros de acidente; c>
taxas, impostos e contribuições; d) indenizações; e) vales-refeição; £} 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 substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente
â iaoa ordem e ás normas disciplinares da Seorataxia de Educação da Prafeitura Muníoipal
de Santa Rita, PB;

c. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso ás dependências da
Seecetaria 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 acompanhaisento pela Seorataxia Municipal da
Educação;

e. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da
Saorataria da Educação Prafaitura Municipal de Santa Rita, PB, quando esses tenham
sido ocasionados por seus eBg)regadoa durante a entrega do produto;

£. Entregar os produtos máxiao de 10 (das) dias, contados a partir da data de assinatura
do contrato/empenho. O descunçrlmento ao prazo citado sujeitará a empresa contratada
à 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 fornecis^nto.

i. Comunicar a Secretaria de Bducoção da Prefeitura Mttiieipal de Santa Rita, PB, por
escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que
julgar necessário;

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;

X. 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, beto como atraso ou paralisação do fornecimento apresentando razõea
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 lieitatório;

Jê
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n. Nant«i-se em compatibilidade com as obcigaçdes a sacam assumidaSf alémxn^odaa as
condiçOes de habilitação e qualificação exigidas neste Pcegão> durante coda t^wvnção^i
do contrato;

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

o. Trazer ao setor de Qiçenho as Notas Fiscais acompanhadas das respectivas cerciddes
•  de natureza fiscal;

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

CLtoSOLA NOA - DAS (WKCCAÇÕBS SERAia, SOCIAIS, CQHBRCIAZ8 B FISCAIS OA VIMCBDCStA.

9.1A licitante vencedora caberá, tarnbám:
a. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e

Obrigações sociais previstos ns legislação social e trabalhista em
vigor, obrigando-se a saldá-los na época pruria, vez que os seus
empregados não manterão nenhum vinculo empregaticio com a Seesetaela
da Educação da Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB;

b. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e
obrigações estabelecidas na legislação especifica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorrência da espécie, focem vitimas os seus
empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele,
ainda que acontecido em dependência da Seozmbsria de Zduoação de
Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB;

c. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou
penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originaciamente ou
vinculada por prevenção, conexão ou contingência; e

d. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais
resultantes da adjudicação deste Pregão.

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

9.2 Deverá a licitante vencedora observar, ainda:
a. Ê expressamente proibida á contratação de servidor pertencente ao

quadro de pessoal da Seecetacla de Educação de Prefeitura Munlelpel
da Santa Rita, PB durante a vigência do contrato;

b. Expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca
desce Pregão, salvo se houver prévia autorização da Secretaria da
Educação da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB; e

c. Vedada à subcontratação de outra empresa para o fornecimento do
produto e/ou serviço objeto deste Pregão.

9.3 A inadin^lência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no subitem
não transfere a responsabilidade por seu pagamento ã Secretaria de Educação

da Prefeitura témicipal de Santa Rita, PB, nem poderá onerar o objeto deste Pregão,
razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vinculo de
solidariedade, ativa ou passiva, com a Seeretazla de Educação da Prefeitura Ittnieipal
da Santa Rita, PB.

CZiOSDLA DÉCIMA - DA ALIERAÇfiO S RBaCISÃO 00 CONTRATO:

10.1 O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. S7 e 65
da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Secretaria de da Prefeitura
Municipal da Santa Rita, PB, cora a apresentação das devidas justificativas adequadas
a este Pregão.
10.2 No interesse da Secretaria de Educação da Prefeitura Mmicipal da Santa Rita, PB,
o valor inicial atualizado do Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o linite
de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no Ártico 65. carácrafos 1* e 2".
da Lei n'. 8.666/93. v , v

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 inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, confonae disposto
nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93.

a. Os casos de rescisão contratual aerão formalmente awtivados noa autos do
processo, assegurado o CMttraditõrio e a ao^la defesa.

10.4 A rescisão do contrato poderá ser:



a. determinada por ato unilateral e escrito da Saeretaria de Edocaçâo
Municipal de Santa Rita, PB, nos casos enumerados nos incisos I a
artigo 76 da Lei mencionada, nociCicando-se a licitante vencedora^
antecedência ninioa de 05 (cinco) dias; ou

b. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Fcegío, desde que
haja conveniência para a Saerataria da Educaçio da Prafaitnra Mmicipal de Santa
Rita, PS; ou

o. judicial, nos temos da legislação vigente pertinente a matéria.
10.9 A rescisão administrativa ou amigável será precedida da autorização escrita e
fundamentada da autoridade coa^tente.

CLtoSUlA OiCDA KOMBIBA - DAS PEHALIOADSS:

Aos fornecedores/contratados que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados
com a Sacxatarin da SduoAç&o da Prefeitura tftinicipal da Santa Rita, PB, a aos licitantes
que cometam atos visando a frustrar os objetivos da licitação, serão aplicadas, penalidades
cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02, as seguintes sançdes:

1 - Advertência; II - Multa;

•)0,3 i (três décimos por cento) por dia, até o trigésino dia de atraso,
sobre o valor do fornecimento

ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do eronograma físico de
obras não cumprido;
bl 10 i (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não
cumprida, com o conseqüente cancelamento da nota de eoçenho ou documento
equivalente.

tti - Suspensão Temporária de participação em licitação e ir^dimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
IV - Declaração de Inldoneidade pata licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perduraran 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 coa base
no inciso anterior.

S 1° O valor da multa aplicada, nos temos do inciso II, será descontado
do valor da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela
Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida monetaziaBente,
de conformidade com a variação do IPCA, a partir do tecmo inicial, até a
data do efetivo recolhimento.

§ 2° A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções restritivas de direitos penalidades cabíveis fundamentadas na Lei
8.666/93 e na Lei 10.520/02.
S 3°. A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será
realizada a partir do primeiro dia útil 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:

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
Adrainistração;
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, noa casos de:

«I entregar como verdadeira, mercadoria falsificada,
adulterada, deteriorada ou danificada;
b) paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento da
bens sem justa fundamentação e prévia cooomicação à
Administração;
Cl 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 inidóneo, ficando impedido de licitar e contratar com
a Administração Pública, por tempo indeterminado, o fornecedor quei

I- não regularizar a inadimplência contratual nos prazos
estipulados nos incisos do parágrafo anterior, ou
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II- denonsceac náo possuir idoneidade para contra^^^^ com a
Administração Pública, em virtude de ato iiicito pratica

S fi° Na modalidade pregão, ao fornecedor que, convocado dentro
de validade de sua proposta, nSo 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 de impedimento de licitar
e contratar com o Municipio por prazo nâo superior a 05 (cinco) anos,
sendo descredenciado do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sen prejuizo
das multas previstas em edital e no contrato e das cominaç&es legais,
aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.

11.2 A aplicação das sançOes administrativas penalidades fundamentadas na Lei 8.666/93
e na Lei 10.520/02. são de competãncla do ordenador de despesa desta Secretaria.
11.3 A autoridade que aplicar as sançdes e penalidades cabiveis, fundamentadas na Lei
8.666/93 e na Lei 10.520/02, determinará a publicação do extrato de sua decisão no
Semanário Oficial, o qual deverá conter:

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

CNPJ ou no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;

IJ - nome e CPF de todos os sócios;
III - sanção aplicada, com os respectivos prazos de impedimento; 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 llcitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao
cancelamento de sua inscriçáo no Cadastro de Registro de Fornecedores - CRF da
Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB e, no que couber, às demais penalidades referidas
no Capitulo IV da Lei n". 8.666/93.
11.5 Caracterizar-se-á formal recusa â contratação, podendo a Saorataria da Kdaaagio
da Prefeitura Nanloipal da Santa Rita, PB, a seu exclusivo Juizo. convocar os licitantes

remanescentes, na ordem de classificação, para que manifestem interesse na contratação,
em igual prazo, e atendidas todas as condiçóes editalicias para fornecimento do objeto
licitado ou então cancelar o lote as seguintes hipóteses:

c) Após decorridos 05 (cinco) dias da convocação da Seezeterla de Edueaç&o da
Prefeitura Municipal de Sente Rite, PB sem que a licitante vencedora tenha
retirado e assinado o instrumento contratual.
d) Após decorridos OS (cinco) 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 Alóm das penalidades eiveis elencadas nos subitens anteriores, a f«i n". 8.666/93
prevó ainda punlçóes na esfera criminal, senão vejamos:

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

Art. 96 - Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada pare
aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente:

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

fornecida;
V - cornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou
a execução do contrato: Pena - detenção, de 03 (trãs) a 06 (seis) anos,
e multa.

CL&DSDIA DiCDA fBCraiDA - DA rZ$CAl.Z8AÇÍU> B GB8TÃO DO ONTRATO

12.1 A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização a
avaliação por representante da Contratante, designamos para Gestor do presente contrato
0(a) Sr(a). MARZA JOáK ALEXANDRE DO KASCIHBKTO. portador(a) do CPF 327.583.834-20, com
lotação fixada na Secretaria Municipal de Educação do Município de Santa Rica - PB.
12.2 o fiscal do Contrato, o(a) Sr(a). ALSXSANDXR CORREIA FERREIRA DA 81LVA portador(a) do
CPF 120.566.814-47, com lotação na Secretária Municipal de Educação do Municipio de Santa

"■ formalmente designado, e comprovadamente habilitado para gerenciar o presente
termo, será o responsável pelo fiel cumprimento das Cláusulas contratuais, inclusive as
pertinentes aos encerços complementares.

ClAdSOLA dEcZMA TBRCBIRA - DO FC«0:
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fSSrt aíriíTir as qü«s'.4es decorrentsa ü»<sta canirats, as partes elegem o Tcrc da Ccaarca de
l>ur;'.a rlitd.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02íduas) vias, o qual
v.ii assinado pelas partes e por duas tcscemunlias.

Santa Rita - ?3, 04 de Junbo de 2021
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