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ESTADO DA PABAIBA

PREFEITDBA HOHICIFAL DE SAHTA RITA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO B GBSTÀO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO H® 237/2021
PROCESSO XDMNISTRATIVO N®:0S5/2021

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N®:014/2021

/
t;

|A._

O

'l"i4 s.\
rt

V

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
E MJ CCaiERCIO PS MOVEIS EIRELI,

CONFORME DISCRIMINADO NESTE
INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instttmento, dc um lado o MUNICÍPIO DE SANTA RITA; .ente de Direito PúDlico
Interno, sediado à Rua Juatez Tâvora, n® 93, Centro, CEP: 58.300-410, Santa Rita, Estado
da Paraíba, inscrito no Cadastro Geral do Contribuinte do Ministério da Fazenda scb o n
09.159.£6G/C:n:-ei, neste ato representado pelo Secretário de Administração e Gestão o
Sr. JOÃO JOSÉ DE AIMEIDA CRUZ, inscrito no CPF/Mt sob o n® 038.628.124-64, doravante
denominado CONTRATANTE, e do outro lado MJ CCMBRCIO DE MOVEIS ElRBLl, CNPJ n"
07.631.411/0:0;-24. com sede na Rua R ALTBROSAN"499 -NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - PAULISTA
- PE - CEP53.425-030,doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes
assinar o presunto contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condiçOes seguintes.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:
l.lEste contrato decorre da licitação modalidade Pregão Eletrônico n® 014/2021,
orocessada r.-^s termos da Lei Federal n® 10.S20, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente
'a Lei Federal n® 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n" 123, de 14 de
Dezembro de 2006; Decreto Federal n° 3.555, de 08 de Agosto de 2000; Dg^ota_
n' ',7Íl, d- ?:'■ ne ■'í.-.iiro ie úllí; Lei Complementar 14"/2014; Decreto Federal n
dè~Oá de outubro de'20ÍT;~Dãcrsto n® 9.488 de 31 de agosto de 2019; Decreto Federal n
10.024 de 2: de setemi-ro de 2019, e legislação pertinente, consideradas as aiteraçôes
posteriores ias referidas normas.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - 00 OBJETO 00 CONTRATO;
2.10 preser, c contrate tem por objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER
AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB.
2.2 0 fcrne.inentc deverá obedecer rigorosamente ás condições expressos nss-.e
instrumento, proposta apresentada, Pregão Eletrônico n° 014/2021 e instruções do
Co.ntracante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente
contrato, i:;dependente de transcrição.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR B PREÇOS:
3.1 O valor tctâl deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 82.547,23 (Oitenta
e doie mil quinhentos e quarenta e eete reais o vinte e três centavos).

ITENS OSSCRIÇÃO KieCA DKZD. QXDS.
VALOR

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

1
ALFINETE KABCADCS E!? METAL CC« CABEÇA
L.H ESFESA C^LOrllCA*

BRK CAIXA 13 HS2,75 RS 35,75

4
ASCUIVO VORTO GS ?A?£LA0 4C0X195X3Q5HK
DELTA C/15 ?CS C:L.

ÍTIAKA CAIXA 500 R$;24,00
Rí

62.000,00

3 BATERIA ;.E 9'.'. ELGIN UNIDADE 125 RSS,33 RS 556.25

18
CAKETA FARA CO RETROPROJETOR O.IKK
C/12PCS COR AZUL.

BR» UNIDADE 5 RS23,67 RS U6,35

20
CANETA r.9RA MARCAR CD/DVD VERMELHA CX
C/ 12 vüí:;.

BRH CAIXA 5 R$23,28 RS 116,40

22
ca-atoli::;, cohuh varjas cores 50 x 70cm
C/lOOPCS.

CADERNOS CAIXA 25 Rses.oo RS 1.650,00

23 CD-?. 80 MIN 7D0HB 52 X SPED VIRGEM 3H. ELGIM CAIXA 13 RS7S,40 RS 9B0,20

24
DVD- R VIRGEM 4.7GB 120 MINUTOS -
ENVELOPE.

ELGIH CAIXA 13 RS78,00 RS 1.014,00

25
CLASSIr I-.ADOH SIMPLES C/ FERRAGEM 345 X
250 MM C/ 20PCS.

CARTONORTE UNIDADE 250 Ríl,57 RS 332,50

31 coiA sr;c;ca. íog eva escolar c/12 pcs GLIHORTE CAIXA 25 RS16.I3 RS 403.25

32 COLA BRANCA - LIQOIDA - ILT GLINORTE UNIDADE 5 RSll.OS RS 55,25
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33
COLA BRANCA DE EVA ESCOLAR 1000 GRS C/12
TB

JCCAR CAIXA B R$138,90 RS 1.111,20

35

COLA EM BASTAO COMPOSTA DE GLICERINA EM
RESINA SINTÉTICA NAO TÓXICA COLAGEM

INSTA7ANIA CCM CRQ DO QUÍMICO

RESPONSÁVEL EM TUBO APROX. 9G, VALIDADE
DE 2 ANOS . CX/12

GLINORTE CAIXA 13 RS1S,90 R$ 206,70

36 COLA GLITER 2SG EVA CORES DIVERSAS CORES GLINORTE UNIDADE 25 R$1.82 RS 45.50

37

COLA PARA ISOPOR, ATÔXICA, A BASE DE
PVA, SOLUÇÃO ALCOÓLICA, TUBO COM 500 Ml.
DEVERÃ CONTER NO RÓTULO OU IMPRESSO NA
EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, DATA

DA FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE

GLINORTE UNIDADE 6 R$15,60 RS 124,60

36
COLA PARA ISOPOR, SECAGEM RAPIDA, NAO
TÓXICA, EM FRASCO DZ 406.

GLINORTE UNIDADE 25 R$1,63 RS 40,75

40 COLA COLORIDA 25G EVA ESCOLAR C/6 TB GLINORTE PACOTE 25 RS6,24 RS 156,00

41

CORRETIVO LÍQUIDO, BASE DAGUA, SECAGEM
rApida, atóxico, inodoro, nAo
INFLAMAVCL, COM CRQ do QülHlCO
responsável, em frasco COM 16 ML,
VALIDADE2 ANOS. C/12.

GLINORTE tmiDAOE 125 R$14,04 RS 1.755,00

44
EKBORRACKADO E.V.A - CORES DIVERSAS PCT
C/10 DND.

BRH PACOTE 8 R$19,63 RS 157,04

49
ENVELOPE PAPEL MADEIRA 200X260MM SACO
C/2S0 ÜND -HEDIO.

FORCmi CAIXA 13 RSS6,64 R$ 736,32

52

ENVELOPE, TIPO SACO, EH PAPEL KRAFT, COR
PARDA, CRAMATURA MÍNIMA 90G/M2, 196 X
292 MM.

FORONI CAIXA 13 R$72,36 RS 940,94

53

ENVELOPE, TIPO SACO, EM PAPEL KRAFT, COR
PARDA, GRAKATURA MÍNIMA 90G/H2. 229 X
324 MM.

FOROHI CAIXA 13 R$72,36 RS 940,94

55

ENVELOPE, TIPO SACO, EH PAPEL
APERGAMINHAOO, COR BRANCA, GRAMATURA
MÍNIMA 90G/H2, 229 X 324 MM.

FORONI CAIXA 13 R$93,93 R$ 1.221,09

57
ESCARCELA PlASTICA TRANSPARENTE IBKH
PCT C/10

ALAPLAST CAIXA 75 R$27,56 RS 2.067,00

58 ESCARCELA PAPELAO COM ELÁSTICO PCT C/20 CARTONORTE CAIXA 125 R$36.40 RS 4.550,00

66
HTA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X lOM
INCOLOR PCT C/ 10 PCS

ADERE PACOTE 25 R$4,94 RS 123,50

67 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12l« X SOM ADERE PACOTE 25 R$18.20 RS 455,00

69 FITA CREPE 18X50HM BRANCO PCT C/6 PCS ADERE PACOTE 25 RS19,34 RS 463,50

'  ' VWCXn TO»L: RS

82.547,23

4. CIÁDSOIA QDARTA - DO REAJUSTAMBKTO:
4.1 Os preços contratados sâo fixos pelo período de um ano, exceto para os casos
previstos no Art. 55, SS 5° e 6', da Lei 8.666/93.
4.2 Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeito do contrato, poderá ser
restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65,
Inciso II, Alínea d, da Lei 0.666/93, mediante comprovação documental e requerimento
expresso do Contratado.

5. CLÁ0SÜIA QOXKSA - DA DOTAÇÃO:
S.lAs despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento
ONZDADB ORÇAKBina^ItlA: 02.050 - SECASXARIA 06 AIUZNXSXItAÇÃO 6 <S8TÂ0
PROJBTO ATIVIDADE: 04.122.2X02.2009 - MAKÜTEHÇÃO DE COOFDEHAÇÃO DE ADÍOMIS^'
ELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSONO

FONTE DE RBCDRSO: 001 - RECDRS08 PRÓPRIOS

mtif
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6. CLÃUSOLA SEXTA - DO PAGAMENTO:
6.10 pagamento será mediante EMPENHO, de acordo com as quantidades efe
entregues, após a data do recebimento definitivo do objeto, pela
Recebimento, mediante apresentaçfio de Nota Fiscal, conferida e atestada. O pagamento
deverá ser efetuado no prato máximo de 60 (sessenta) dias após a apresentação da Nota
Fiscal.

6.2 Os preços seráo fixos e irreajustáveis 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 Econômico-Financeiro do Contrato.
6.3Para efetivação dos pagamentos respectivos, deverão ser apresentados juntamente com
as Faturas e Notas Fiscais, as Certidões Negativas de débito CND do INSS, CRF do FGTS
e com a Fazenda Municipal do domicilio do proponente, devidamente atualizada;
6.4 0 não cun^srimento do subitetn anterior, implicará na sustação do pagamento que só
será processado após a apresentação das referidas certidões, não podendo ser considerado
atraso de pagamento.
6.5Será retido 1,5% para o Programa Municipal de Desenvolvimento aos Pequenos Negócios
- PDPN, conforme dispõe o art. T, inciso I, da Lei Complementar n* 22/2019, à exceção
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dos paganencos contemplados no inciso VII do Parágrafo único do artigo 7 da referida
Lei.

7. CLÁOSOIA 8ÉTIIA - DOS PRAZOS B FORNECIMENTO DO OBJETO

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.
7.2AS entregas do objeto desta licitação deverão ser realizadas na Alaoxsrifado
Municipal da Prefeitura de Santa Rita, localizado na BOA DALVA MARIA EALCONI, S/H -
DISTRITO ZNDOSTRIAI, no Municipio de Santa Rita/PB, de acordo com a solicitação de
fornecimento.

7.3Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento,
encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e
indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva
da contratada.

7.40 prazo de vigência do contrato, será até o exercício financeiro, com validade e
eficácia legal após a publicação do seu extrato no Imprensa Oficial.

8. CLAOSOLA OITAVA - DOS ENCABOOS DA SECRETARIA MDHICIPAL DE ADKIKI8SRAÇÂ0 E SSIÂO B DA
LICITAMTE VENCEDORA:

8.1 Caberá a Seoretaria da Adaioistraçio a Gastie da Prafaituxa Municipal da Santa
Rita/PB:

8.1.1 Permitir durante a vigência do Contrate, o acesso dos representantes/prepostos
e empregados da CONTRATADA ao local de entrega dos produtos nas dependências da

^  Sacxatazia da Administração a Oastão da Prafaitura Municipal da Santa Rita/PB, desde
que devidamente identificados e acompanhados por representante do CONTRATANTE;
8.1.2 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 á CONTRATADA a ocorrência de qualquer fato que exija medidas
corretivas por parte desta;
8.1.3 Comunicar á licitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento dos
produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso;
8.1.4 Impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Pregão;
8.1.5 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA;

8.1.5 Fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei 8.666/93;
8.1.7 Efetuar o pagamento â CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias após o atesto da Not^
Fiscal/ Fatura do Material e/ou serviços;

8.1.8Atestar a execução do objeto deste Contrato, por meio do Setor Comps ^
6.1.9 Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde q^/e^tendidas
35 obrigações contratuais.

8.2 Caberá á licitante vencedora:

e.2.1Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas dé
entrega de produto e/ou serviços, tais como: a) salários; b) seguros de á^c^^nte;
taxas, impostos e contribuições; d) indenizações; e) vale-refelção;
transporte; e g) outras que por ventura venham a ser criadas e exigidas pelo
8.2.2 Manter, ainda, os seus empregados Identificados por crachá, quando em trabalho,
devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente
á boa ordem e às normas disciplinares da Secretaria de Administração e Gestão da
Prsfeituxa Municipal da Santa Rita/PB;
8.2.3 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso ás dependências da
Secretaria de Administração e Gestão da Prefeitura táinioipal de Santa Rita/PB;
8.2.4Responder pelos danos causados diretamente a Seexetaxia 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 Secretaria
Municipal de Administração a Gestão;
8.2.5 Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade
da Seoretaria da Administração e Geatão da Prefeitura Honielpal da Santa Rita/PB
quando esses tenham sido ocasionados por seus esg^regados durante a entrega do produto;
B.2.6 Entregar os produtos mávino de 10 (das) dias, contados a partir da data de
assinatura do contrato/empenho. O descumprimento ao prazo citado sujeitará a empresa
contratada à penalidade de multa.
S.2.7 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.
8.2.SNO ato da entrega do objeto, deverá ser apresentado documento fiscal válido
correspondente ao fornecimento.
6.2.9 Comunicar a Secretaria da AAniniatraçãe a Gestão da Prefeitura Municipal da
Benta Rita/PB, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos que julgar necessário;
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8.2.10 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;

0.2.IX Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, se verificar condições que possam
prejudicar a prestação ou a iminência de fatos que possam interferir na perfeita
execução desce 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;
8.2.12Encontrar-se em dia com as obrigações fiscais, em conformidade com o previsto
no procedimento licitatõrio;
0.2.13 Manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, além de todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Pregão, durante toda a
execução do contrato;

8.2.14 Emitir a nota fiscal, constando na mesma a informação sobre os recursos
utilizados para custeio deste contrato;
8.2.15Trazer ao setor de Empenho as Notas Fiscais acompanhadas das respectivas
certidões de natureza fiscal;

8.2.16 Se os produtos entregues forem recusados, a empresa será advertida para o
cumprimento imediato de suas obrigações, lhe sendo concedido o prazo máximo^
(vinte e quatro) horas, efetivando a troca dos produtos ou apresentando
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de aplicação da multa pre^
Edital e demais medidas que se fizerem necessárias.

/5
9. CLÁUSULA KOMA - DAS OBRISAÇÕES B BBSPOHSABZLIDAOBS

S.lContratante:

9.1.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solio
^  CONTRATADA;

9.1.2 Pagar no prazc contratado, a importância correspondente ao fornec
objeto;
9.1.3 Fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo 6"? da Lei 0.666/93.

9.2 Contratada:

9.2.1 Cumprir codas as obrigações, assumindo como exclusivamente seus 03 riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
9.2.2 Executar o objeto em perfeitas condições, no prazo e local especificado neste
TR, em acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações
da marca, fabricante, tipo, procedência e prazo de garantia;
9.2.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes dos bens, de acordo com os
artigos 12,13,18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n* 0.078, de 1990);
9.2.4 Substituir, reparar, corrigir, ou reconstituir, às suas expensas, no prazo
máximo de 15 dias, os bens que apresentarem alterações, deteriorações, imperfeições
ou quaisquer irregularidades discrepantes ás exigências do instrumento convocatório,
ainda que constatados após o recebimento e ou pagamento.
9.2.5 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objete
da presente licitaçâo;
9.2.6Comunicar à Administração, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da execução do objeto, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, coro a devida comprovação;
9.2.7 Manter, durante Coda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
9.2.8 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subconttatar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Temo de Referências ou minuta de contrato;
9.2.9Respcnsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de
pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na
execução do contrato;
9.2.10 Emitir Nota Fiscal correspondente â sede ou filial da empresa que apresentou
a documentação na fase de habilitação; enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos
preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes;

10. CIÁU8ULA DÉCXMA - OA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRAIO:
10.10 contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 57 e 65
da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Saeratazia de Adninistcação e Gaetão da
Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, com a apresentação das devidas justificativas
adequadas a este Pregão.
10.2 No interesse da Seesetaela da Administração e Gestão da Prefeitura Municipal de
Santa Rita/PB, o valor inicial atualizado do Contrato poderá ser aumentado ou suprimido
até o limite de 25t (vinte e cinco por cento), conforme disposto no Artigo 65, parágrafos
1» e 2», da Lei n'. 8.666/93.
10.3A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e

y  os
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10.4 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição,
exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes.
10.5A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto
nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93.
lO.S.lOs casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

10.6A rescisão do contrato poderá ser:
10.7 Determinada por ato unilateral e escrito da Secretaria da Administração e Gestão
da Prefeitura Ituicipal da Santa Rita/PB, nos casos enumerados nos incisos 1 a XII e
XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a licitante vencedora com a
antecedência mínima de 05 (cinco) dias;

10.6 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Pregão, desde que
haja conveniência para a Secretaria da AAiilnistração e Gestão da Prefeitura Municipal
da Santa Rita/ra; ou

10.9 Judicial, nos ternos da legislação vigente pertinente a matéria.
10.10 A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorizaçâo/^ícrita e
fundamentada da autoridade competente.

11. CLÁOSOIA Décna FRIMBIRA - das PZMALZOADES: ^
ll.lAos fornecedores/contratados que descumprirem total ou parcialmente bçj contratos,
celebrados com a Secretaria de Administração e Gestão da Prefeitora Miniei^À de San^;.
Rita/PB, e aos licitantes que cometam atos visando a frustrar os objetivos da\M«taçâor
serão aplicadas, penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei ''
as seguintes sanções:

I - Advertência;

II - Multa;

11.1.10,3 % (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 cronograna
físico de obras não cumprido;
11.1.210 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida,
com o conseqüente cancelamento da nota de empenho ou documento equivalente.

11.2 Suspensão Temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
11.3 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.

S 1® O valor da muita aplicada, nos termos do inciso II, será descontado do valor da
garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrado
judicialmente, sendo corrigida monetariamente, de conformidade com a variação do IPCA, a
partir do termo 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 subseqüente 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:

11.406 (seis) meses, nos casos de:

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;
Alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida;

11.5 12 (doze) meses, nos casos de:

Retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, de suas parcelas ou do fornecimento
de bens.

11.624 (vinte e quatro) meses, nos casos de:
Entregar como verdadeira, mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada;
Paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de bens sem justa fundamentação e
prévia comunicação á Administração;
Praticar ato ilícito visando a frustrar os objetivos de licitação no âmbito da
Administração Pública Municipal, ou sofrer condenação definitiva por praticar, por meio
doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo.
S 5® Será declarado inidõneo, ficando impedido de licitar e contratar com a Administração
Pública, por tempo indeterminado, o fornecedor que:

11.7 Não regularizar a inadimplência contratual nos prazos estipulados nos incisos do
parágrafo anterior, ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a
Administração Pública, em virtude de ato ilícito praticado.

.  DS
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§ 6° Na modalidade pregão, ao fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade de
sua proposta, náo 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 inidineo ou cometer fraude fiscal, será aplicada penalidade de impedimento de
licitar e contratar com o Hunicipio 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 cominaçfies legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza
e a gravidade da falta cometida. cccm-i

11.8A aplicação das sançOes administrativas penalidades fundamentadas na Lei 0.666/93
e na Lei 10.520/02. São de competência do ordenador de despesa desta Secretaria.
11.9 A autoridade que aplicar as sanções e penalidades cativeis, fundamentadas na Lei
0.666/33 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 NaciOM

Pessoas Jurídicas - CNPJ ou no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
II. 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

VZi Data da publicação.

11.10 Além das penalidades citadas, a llcitante vencedora ficará sujeita,
cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Registro de Fornecedores
Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB e, no que couber, ás demais penalidades
no Capitulo IV da Lei n°. 0.666/93.
11.11 Caracterizar-se-á formal recusa â contratação, podendo a Secretaria de
Administração e Gestão da Prefeitura Municipal da Santa Bita/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 condições editalicias
para fornecimento do objeto licitado ou então cancelar o lote as seguintes hipóteses:
II.11.1 Após decorridos 05 (cinco) dias da convocação da Secretaria da Administração
a Gestão da Prefeitura Municipal de Santa Slta/PB, sem que a licitante vencedora
tenha retirado e assinado o instrumento contratual.
ll.ll.ZApós 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, sem justificativa de atraso ou com justificativa de
atraso não aceita.

11.12Além das penalidades eiveis elencadas nos subitens anteriores, a Lei n®. 0.666/93
prevê ainda punições na esfera criminal, senão vejamos:
11.12,1 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.

11.12.2Art. 96 - Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para
aquisição cu venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente:

11.13 Elevando arbitrariamente os preços;
11.14 Vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada; III
- entregando uma mercadoria por outra;
ll.lSAlterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
11.16 Tornando, por qualquer modo, Injustamente, mais onerosa a proposta ou a execução

^  do contrato: Pena - Detenção, de 03 (três) a 06 (seis) anos, e multa.

12. CLÁOSOIA DÉCIMA SSGDNDA - DA FISCALIEAÇÃO B ISSrâO DO CONTRATO
12.1 A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e
avaliação por representante da Contratante, designamos para Gestor do presente contrato
o(a) Sr(a). LADRA JANIELE LISBOA MIGDEL PSBNANDES, portador(a} do CPF 109.735.374-50, com
lotação fixada na Secretaria Municipal de Administração e Gestão do Município do Santa
Rita - PB.

12.2 O fiscal do Contrato, o(a) Sr(a). AKDREZA ALVES COSTA poctador(a) do CPF 111.723.214-
00, com lotação na Secretária Municipal de Administração e Gestão do Município de Santa
Rica - PB, formalmente designado, e comprovadamente habilitado para gerenciar o presente
termo, será o responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as
pertinentes aos encargos complementares.
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IS.CZÁUSníA DÉCim TBRCBZBA - DO Foao:

13.1. Para diriir.ir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da
Comarca de Santa Rita/PB e, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente
contrato em Oaiduas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Santa Rita - PB, 12 de Julho de 2021

TESTEMUNHAS PELO CONTRAT,

JQAO/UOSE

SECStlARl/ OE raçAo e gestAo

PELq aOMTRAT;
:l9n«d by

P ftíUtÁ éU OUvti/tÁ

' Í̂i°OZ MOVEIS EXRELlMJ C(

CNPJ n= O":.631.411/0001-24

DADOS BANCÁRIOS

BANCO CAIXA AG 3122 CP 003 C/C 1590-2
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