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ZSXADO DA ÍARAiBA
PRBF8ITDRA MUNICIPAL DB BANTA RITA
COMISa&O PeSMAHBNtl DB LICITAÇÃO

CONTRATO N®; 192/2021
PSOCSSSO AiaaBlSTRATlVO W 019/2021
PBE6Ã0 ELETR^CO N*. 004/2021

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
8BOBSAR1A DB BDCRUIÇÃO OA PREFEITOBA MUNICIPAL

• DE SANTA RITA E 80EZIAVXA APARICIOA SANTOS DB
»®aAI8, PARA FORNECIMENTO CONFCSUÇ
DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

SECRETARIA MDHICZPAL DB EDOCAÇÃO, aituado «

pela sua Seereti i h " PB, representado neste ato representado
e do l^ , K <l®"vante denoainadoCONTRATANTE, e dO OuttO ladO BD8ITAVIA APARECIDA SANTOS DB MORAIS, CNPJ n'39.862.043/0001-

11. com sede na Rua JOSEFA BIONE, N« 69 - CAJA - CARPINA - PE - CEP 55 813-530 doravante
contratantes assinaTo p^^lteInlra^tHquai se regerá pelas cláusulas e condiçfies seguintes:

CLtosOLA PRIMEIRA - DOS POUDAMSNTOS DO CONTRATO:

nrL/o-l!i decorre da licitação modalidade Prwgto Eletrãnioo n® 004/2021.
l Ui rei?" n^TeS ?' ■=*• e subsidiariamenteDezeíÍ,ro nt n J Ui Complementar n» 123, de 14 de
' 092 de 23 dJ\ ,1®"^ Agosto de 2000; Decreto Federal n®06 d^oSubfo L Complementar 147/2014; Decreto Federal n 8.538 dede 2QlT- fJrrJt li' »' 038/2017, Decreto n® 9.480 de 31 de agosto
de 25 de Utltólo d" ?ni ^ setembro de 2019, Complementar n® 22/2019

CLtoSDLA SBGONDA - 00 OBJETO DO COmuaO:
OE atasos aiimeniícios perbcívbis b hão

RITA, PB. ' ATENDER A8 HECBSSIDADBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DB EDUCAÇÃO DB SANTA
instrumento^'^oro^^^ deverá obedecer rigorosamente ás condições expresaae nesteproposta apresentada, Pregte EletrSnlco n® 004/2021 e instruções do
inSèwX; ZZTcliZ"

CLtoSOLA TERCEIRA - 00 VALOR 8 PREÇOS:
ííoSB^^rarsíSSfSrí ''® ''"®® P"P®"®' ^ ''S «í 89.707,00 (OITENTA

BwrômcAcÃSX^l
h tDOD Eüia P PpmiA ;

lUalforae.
I
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MLOeA, LISA, BXZRA: o-.-*..

— ^Jbáteulo de quaUdade e seaoeCeitos sufioientaBMte desenvelvidos, Cea
a^oto. Bxooa e «aber Upico» «u variedade,
MMrletadá a elasairioada Coa unifomidada
10 tamanho e cot, aox da colheita recente.

l!!2ÍÍ® <*• »eí«duraa, perfurapáea. cartas euj „laaftes sao&nieaa ou provocadaa por pragas eu *"
Soençaa. Deve astax livre da suildadas, terra

aderM^tae & «aea?
«pro.antar odorea e aabereaMtraahoa. Sua polpa deverá eatar intacta o

»a cor oaraotariatica. Ouaoto áa
!M«etori»ticaa elaeobiolSglcaa, dava

à LSOIgLaelD ViqaMTB.
nSABlL!

MhK

CO. polpa inuota

53

• lü^Co^o^, ílrme, coa oeloxacte o taaaahal
variadad,. 8ea taStoe?iea raâuduraa ou cortaa na casca náój^ont^ ̂ oh... ««hucmduras bolor..^

autreg daSeltot que peaaaa altenp a.»V^a a qualSL.^^il';:.
de e da reaiduoa^^taetlliraataa. Pa eaiKx.-. t«senta.
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1000

1000

RS2,eO M22.400,00

BfS.LS

.TOTAL

893.180,00
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koottdioteiuaante «a
i>iqiaai«»daa

c«lM« davidacsata

BBOCBD, UUMi LoguoM ds eisnda qualldsda
auCleUntemnta âaavivolvldot. Deva
■pseaentax aaoaa, aaber, eolozaçto a
iinifoneB a tlplo«a da variedade. Hfto eâo
pamttdos DOB le^isaaB dafaitoa que altere» e
lua eoofoxBaçie e ^erâoeie. Oa leguaea
prípriea para o Coaaueo dava» aer precedafltei
íe vegetaia genuinoa, eataxea llvrea da
iníeraldade# , ndo danifieadoa por qualaquar
^eaáo da origea nanUnloa ou por iaaatoa, nAc
aatarea aujoa de terra, aSo Ceateze» cozpoi
latraahoB adarentea, iaaatea da «'-«h.m,.
artarna anoraal, odor a eabor aatxanhoa.
•ARAClSRtsxzcM taooBZOlióaiCUi Oa laguaaa
tevBJ^ obodaoer aoa padzãaa aatabalaoidoa
sooomi uoisiacKo viesns. CAKXcnjdsrzcAí
SCROSCOPZCAS: Auaineia da au}ldadM
waattoa a larvas.
jPfliP tAHttll Tipo eoan Com grau rU
fcal qoa ibaa paaita suportar tranaporta
uaipnlacio a omaervagAo adequada pari
:onsao aadlato a ijaadiato, sAdlo,
iprasantando cor, co» polpa fixaa a intaota,
•wnanho a eolozaçto unifozaa. Mio

»»ae»»aa, aachacaduzaa, boloraa,aujidada, forrugas ou outros dafoitoa que
laaaa alterar tua aparAneia a qualidade.
Lvre da uatdada axtazaa ».w~i « da resíduos

rartiUtantaa. Produto da eolheiti
>ta, Cos econdieiouMnto as ealrai

'láatleaa davldarenta

»

MAIDRA

ZM
Kutnui

_  produto da prlsaira qualidade, fraseo
frutos eoa aaturapio adequada ao eonauM, Coa

a dMize a sabor prdpsioa, aoa
olpa fisM a intaeta, davando sat baa

Asanvolvido, isenta da anfaraldadas,8»tpd^i^ a larvas, «ataria! tacroso «
ujidadaa, aoa danos físicos a naoánloos

oriundos do aanusoio a transporta, da oolhaita
a  recente, livra da saslduos da

devendo ser transportado aa
^niiaa da plAatlco hlgian4>«.4nj
I  Pitaa, iataoto, coa oolosaeioItaaanho unifozaas típicos da variedade.

santo da anfocaidadas fialeaa
I iundaa do transporta. «Ao dava estar
I^M^tando aascbas, aacbucaduraa, boloraa,
íjid^a. isento da lasdas fiaicas
'cauicas, pazfuracdas, costas, ou outros
eitoe qua possaa altarar sus sparAnois

gpfpuiiidads. Zdvto da uaidsda artama anoraal
.. <>• fettlliaantat . produto da■ta caoanta ee«

pliatioas davidananta Uglaalaadas.
<ía priaatra, aprasantaado grau da

>turacAo tal qua pazaita atqportar
.polaçAo, tranaporta a a Coasarvagio

ii adequadas para o coneuao. coa
lAncia da sujidadaa a larvas, da aoordo oon

» reaolucAo 12/78 da CMWPA.
V«».t Praaoo rir« ooo eolot.çAo a
unifomas tipicoa da variadada.ISMto da anfaraidadas flsioaa a aacAnioaa
^ teanaporta. hAo dava apcaantaz-achucaduraa, belotas, «.jidadaa,

<2 • Intacto, «aa IsbAm fisioas a aacAnioa
f,. «" outros defeitos quauitarar tua aparteeia a qualidade.Uvra da unidade aztezne anoraal a da altarar

MBlduoa da fartilirantaa. Oa oolhaita
»o«ta coa acondlolonaBanto «a .»<».-
iBvidaaaata hiqi-ni oaMtas
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kg 300 K03,OO

kg 4000

kg 300

loeoo

R|000,00

M3,00

1192,99

M3,20

MO.000,00

91997,00

It934.»<0,90

SOUICL^O^ QOAHIA - DO BSJUDSZAMBMIO:
no P«íloclo da unt ano, exceto para os casos previstos-.2 c,corr.„.„ „ u.rio .=ok».lc,-Vi„.„c.iro ^ co„tr„o, p«,er,



-o

a relaçio que as patcea pactuaram inicialmente, noa termos do Art. 65, Incisj\^ Alínea
d, da Lei B.666/93, mediante comprovação documental e requerimento ex(
Contratado.

OÁOStlLA {RIXMTA - CA DOSAÇ&D:
5.1 As despesas correrBo por conta da seguinte dotaçSo, constante do orçamento vigente:

PAOGRANAS: 02.0â0 - SiaWTARZA Dl lOOGAÇXo
ntOJlTO ATtVmAOSi 12.361.1404.2019 " KAMOnMÇAo DO 9S06RAMA KACXONAL Dl AUNnRAÇto
I8C0LAR

BLEtORTOS Dl rasn!aA:33.90.30 - MATUIZAI. DE CCWSQO

EONTB DE RICCmBOE: 122 - TRAMSFKitiKCZA DE RECOASOS DO n(DB RBfSRBmB AO PMA8

CXAdíULA sexta - DO PAOAMEtlTO:
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 apâs a apresentação da Nota Fiscal.
6.2 Os preços serão fixos e icreajustáveis nos termos da legislação em vigor, durante a
vigência deste contrato, salvo os casos previstos no Art. 65, parágrafos 5* e 6* da Lei
6.666/93, de forma a ser mantido o Equilíbrio Econêmico-Financeiro do Contrato.
6.3 Para efetivação dos pagamentos respectivos, deverão ser apresentados juntamente com
as Faturas e Notas Fiscais, as CertidCes Negativas de débito CND do INSS, CRF do FGTS e
com a Fazenda Municipal do domicilio do proponente, devidamente atualizada;
6.4 o não cusçrlmento do subitem anterior, is^licacá na sustação do pagamento que sd
será processado após a apresentação dás referidas certidóes, não podendo ser considerado
atraso de pagamento.
6.5 Serã retido 1,54 para o Programa Municipal de Desenvolvimento aos Pequenos Negócios
> POPN, conforme disii^e o art. "7*, inciso 1, da Lei Cosçilementar n' 22/2019, á exceção
dos pagamentos contengilados no inciso VII do Parágrafo único do artigo 7* da referida
Lei.

CUDEOIA 8ÍTXMA - DOS PRAZOS B LOCAL DE BM7RIQA:
7.1.0 objeto desta licitação deverá ser entregue parceladamente, mediante a expedição
de solicitação de foineciinento pelo Setor Competente, a qual deverá ser atendida no
prazo máximo de 10 (Dez) dias a contar da data do recebimento da respectiva solicitação.
7.2. As entregas do objeto desta licitação deverão ser realizadas na Seoretaria de
Educação da Prefeitura Muniolpei de Senta Rite, PB, no prazo máximo de 10 (dez) dias
úteis, sempre contsdcs a partir do recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho. O
Horário de entrega deverá ocorrer no período de 03 ás 17 hs, de Segunda á sexta-feira.
7.3. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento,
encargos trabalhistas s previdenciários e outros custos decorrentes direta e
indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva
da contratada.

7.4.0 prazo de vigência do presente contrato será determinado: até o final do «xaroicio
financeiro de 2021, considerado da data da sua assinatura.

CLtoSOIA OXTAVA - DOS ZMCASOOS DA SECRETARIA MDNICIPAL DX SAÚDE E DA LICITAWIE VEHODORA:
8.1 Caberá a Seoretaria de Eduoaçlo da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB:

a. Permitir durante a vigência do Contrato, o acesso doa representantea/prepostos
e empregados da CONTRATADA ao local de entrega dos produtos nas dependências da
Seoretaria da Educação da Prefeitura Munioipal de Santa Rita, PB, desde que
devidamente identificados e acompanhados por representante do CONTRATANTE;

b. Promover o acompanhamento e a fiscalização quando da entrega dos produtos, sob
os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas
detectadas e comunicando ã C^TRATADA a ocorrência de qualquer fato q[ue exija
medidas corretivas por parte desta;

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

d. Impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Pregão;
e. Prestar as informaçóes 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 ã CONTRATADA e.m até 30 (trinta) dias após o atesto da Nota

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

as obrigaçóes contratuais.

8.2CaberA ã licitante vencedora:
a. Responder, em relação aos seus empreçados, por todas as despesas decorrentes ds
entrega de produto e/ou serviços, tais comot a) sslãrlos; b) seguros de acidente; o)

• n
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taxas, Impostos e contrlbuiçdos; d) indenizações; «) vales-refeiçâOí\íl^ vales-
transporte: e g) outras que por ventura venham a ser criadas e exigidas pelo^Q^nidà^/

b. Manter, ainda, es seus empregados identificados por crachá, quando «a triteaino,
devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente
á boa ordem e ás normas disclplinares da Seoxataria da Bduoagáo da Frafaituca Hunioiftal
da Santa Rita, PB;

c. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso ás dependências da
Saocetaria da Sdocaçio da Fcafaitura Uunialpal de Santa Rita, FB;

d. Responder pelos danos causados diretamente a v ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa cu dolo, durante a entrega do produto, náo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizaç&o ou o acompanhamento pela Seorataria Noniolpel da
BduoaçAo;

e. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da
Secretaria da Educação da Prefeitura Minioipal da Santa Rita, PB, quando esses tenham
sido ocasionados por seus empregados -durante a entrega do produto;

t. Entregar os produtos mávimo de 10 (das) diac, contados a partir da data de assinatura
do contrato/esç>enho. O descumprimento ao prazo citado sujeitará a enpresa CMttratada
á penalidade de multa.

g. Encarrega-se da entrega dos itens adquiridos, arcando cran qualquer custo advindo do
transporte, carga, descarga, bem cocao qualquer serviço relativo ao procedimento de
entrega.

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

i. Comunicar a Secretaria de Educação da Pxaíeitura Honioipal de Santa Rita, P8, 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;

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
justiflcadoras, 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
procedin»ento licltatôtio;

m. Manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, alto de todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas neste Pregão, durante toda a execução
do contrato;

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

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

p. Se os produtos entregues forem recusados, a empresa será advertida para o cunqjrimento
imediato de suas obrigações, lhe sendo concedido o prazo máximo de 24 (vinte a quatro)
horaa, 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.

ClitoSOlA NOHA - DAS OBRIGAÇÕES OUtAIS, SOCIAIS, CCMBRCXAIS B PZSCAX8 EA VBKCROORA.
S.IA licitante vencedora caberá, também:

a. Assumir a responsabilidade por todos oa encargos previdenciários e
obrigações sociais previstos na legislaçáo social e trabalhista em
vigor, obtigando-se a saldá-los na época própria, ver que os seus
enpragados náo manterão nenhum vinculo «n^regaticio com a Seozetarie
de Educação de Prefeitura Municipal da Sente Rite, PB;

b. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e
obrigações estabelecidas na legislação especifica de ecidentes de
trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vitimas os seus
e^regados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele,
ainda que acontecido em dependência da Seereteria de Educação da

Municipal de Santa Rita, PB;
c. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhlata, civil ou

penal, relacionadas ao fornecimento do produto, orlglnariamente ou
vinculada por prevençáo, conexão ou contingência; e

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

licenças, autorizações e franquias necessárias á
execução do contrato pagando os emolumentos prescritos em lei.

9.2 Deverá alicicante vencedora observar, ainda:
a. 6 expressamente proibida á contrataçáo de servidor pertencente ao

quadro de pessoal da Secretaria de Educação da Prefeitura
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icerca
da Santa Rita, FB durante a vigência do contratei

b. Expressamente proibida, também, a veicuUçâo de P"f -y
deste Pregão, salvo se houver prévia autoriiaçâo da «aoset
Kduqagéo da Prafeltora Munlolpal de Santa Rita, PB» e , „

c. Vedada & subcontratagao de outra empresa para o fomecimanto
produto e/ou serviço objeto deste Pregão.

Í.3 A inadimplência da licitante, com referência aos encargos
anterior, nâo transfere a responsabilidade por seu pagamento à
da Prefaitura Municipal de Santa RIU, PB, nem poderé onerar o objeto deste "«3*®'
rarâo pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a
solidariedade, ativa ou passiva, ccm a Secretaria da Educação da Prefeitura Mmicipal
da SanU RiU, PB.

CIÁOSOIA DÉCIMA - DA AITBRACÉO B RESCIRAO pO COÍTRATO: ,. «t • ci;
10.l O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos pre^^^to3 no ar^57 e M
da Lei 9.666/93, desde que haja interesse da Seearetarta de Eduo^Io d* Pxw^W

de SanU RiU, PB, com a apresentação das devidas Justificativas adequadas

ío*"No^intetésae da Secretaria de ídooagio da Prefaltora Municipal
o valor Inicial atualiiado do Contrato poderá ser aumentado ou suprimido ate o imite
de 25% (vinte e cinco por cantoj, conforme disposto no Artigo 65, parágrafos 1 9 £ ,
da Lei n®. 8.666/93. .. .

a. a licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçSes llcitacsa,
os acréscimos ou supcessOes que se fiseren necessários» e , .j

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

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

a. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos oo
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

IC.4 A rescisão do contrato poderá ser: _ ^
a. determinada por ato unilateral e escrito de SeeseUcie de Bdaeaçãe

Monioipal de SaoU RIU, PB, nos casos enumerados nos Incisos I a XII e xvii ao
artigo 78 da Lei mencionada, .notificando-se a licitante vencedora com a
antecedência mínima de 05 (cinco) dias; ou

b. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Pregão, <•«« lue
haja conveniência para a ScKsetacie de Educação da PcefeiUza Municipal de SanU
RIU, PB; ou

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

ClitoSOLA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS FBMAIIDADES:
»^oa fornecedores/contratados que òescumptltem total ou parcialmente os contratos celebrados
com a Secretaria da Educação da Prefeitura Muniolpal da SanU RiU, PB, e aos liciiantes
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 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 não realizado, ou sobre a etapa do cronogtama físico de
obras não cumprido;
b) 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não
cumprida, com o conseqüente cancelamento da nota do empenho ou docunwnto
equivalente.

III - Suspensão Temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos»
IV - Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar cwa 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 contratada ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base
no inciso anterior.

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

S 2* A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais
sançóea restritivas de direitos penelidedes cabíveis fundamentadas na Lei



w
8.666/93 • RA Ui 10.520/02.
S 3*. A contagem do período de atraso na execuçío dos
rcalleada a partir do primeiro dia útil subsequente ao do encc
do prato estabelecido para o cuag>riniento da obrigaçAo.
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)aplicaçao de duas penas de advertáncia, 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;

XX- 12 (doze) meses, nos casos de:
a) retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, de
suas parcelas ou do fornecimento de bens.
XXI - 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
dl sofrer condenação definitiva por praticar, por meio
doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo.

S 5' Será declarado inidôneo, ficando impedido de licitar e contratar cora
a Administração Pública, por tempo indeterminado, o fornecedor que:

I- não regularizar a inadimplência contratual nos prazos
estipulados nos Incisos do parágrafo anterior, ou
II- demonstrar não possuir Idoneidade para contratar com a
Administração Pública, em virtude de ato ilícito praticado.

S 6® Ma 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 cartama, ensejar o
retardamento da execução do seu objeto, conq7ortar-se de modo inidOneo 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 cominaçOes legais,
aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.

11.2 A aplicação das sançfles administrativas penalidades fundamentadas na Lei 8.666/93
e na Lei 10.520/02. são de competência do ocdenador de despesa desta Secretaria.
11.3 A autoridade que aplicar as sançSea e penalidades cabiveia, fundamentadas na Lei
B.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 -
CMPJ ou no Cadastro de Pessoas físicas - CPP;

II - nome e CPf de todos os s6cios;

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 de publicação.

11.4 Além das penalidades citadas, a llcitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao
cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Registro de fornecedores - CRF da
Prefeitura Municipal de Santa Aita, FB e, no que couber, ás demais penalidades referidas
no Capitulo IV da Lei n'. 6.666/93.
11.5 Caracterizar-ae-á formal recusa á contratação, podendo a teoretaria da iduoaqão
da Pzafeltura Muaiolpal da Santa Kiba, TB, a seu exclusivo Juizo, convocar os llcitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para que manifestem interesse na contratação,
am igual prazo, e atendidas todas as condições edlcaliciaa para fornecimento do objeto
licitado ou então cancelar o lote as seguintes hipóteses:

c) Após decorridos 05 (cinco) dias da convocação da Seermtaria da Bduoaçio da
P^^^ifcuxa lAanieipal de Santa Rita, TB sem que a llcitante vencedora tenha
retirado e assinado o instrumento contratual.
d) Após decorridos 05 (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, s«b justificativa de atraso ou cora justificativa
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de atraso nSo aceita. N '
11.6 Alèm das penalidades eiveis elençadas nos subitens anteriores, a bel n
prevê ainda punições na esfera criminal, senío 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, licicaçÃo instaurada para
aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente,

r- 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 - tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou
a execução do contrato: Pena - detençSo, de 03 (três) a 06 (seis) anbs,
e multa.

CtÀOSUlA DÉCIMA 3E60KDA - DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO
12.1 A execução do contrato será objeto de acompan)iamento, controle, fiscalização e
avaliação por representante da Contratante, designamos para Gestor do presente contrato
0(a) Sr{a). MARIA JOSÉ AISSUTORB DO NASCIMENTO, portador(a) do CPF 327.583.834-20, com
lotação fixada na Secretaria Municipal de Educação do Município de Santa Rita - PB.
12.2 O fiscal do Contrato, 0(â) Sr(a). MXXSANDBR CORREIA FERREIRA DA SILVA portador(a) do
CPF 120.566.814-47, com lotação na Secretária Municipal de Educação do Município de Santa
Rita - PB, formalmente designado, e comprovadamente )jabilitado para gerenciar o presente
termo, será o responsável pelo fiel cuBqsrimenco das cláusulas contratuais, inclusive as
pertinentes aos encargos complemencares.

CLÃU3ULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foco da Comarca de
Santa Rica.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual
vai a.'?sinado pelas partes c por duas testemunhas.

Santa Rita - PB, 07 de Junho de 2021

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE

SDILENS DA SILVA SANTOS

secretaria de educação

PELO CONTRATADO

StomyjA ÁPAREBlDA SANTOSANTOS DE MORAIS

CNPJ 862.043/0001-11


