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ESTADO DA PARAÍBA
PREESIIÜBA HDNICIPAL DE SANTA BITA

COMZSS&O PERMANENTE DE LICXT^ÃO

COBTMIO H*: 255/2021 - CEL
noGãO BLEXRSwiCO SBF H* 038/2020
ffifiCSSSO XCM H* iei/2030

TERMO DE CONTRATO ÔM EKTRE ST CE1£BRAM A BÊCTltARIX
DK AÍSISIWCIA 80C1ÁL DA PREFEITURA HÜBICIPAL DE SAMT*
RITÁ E RAIMDIÍDÓ AOKUOUt POMfiSCA PIHBSliviUUlCA VIRIS) <
CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA
ABAIXO:

Paio piasento instrumento particular do contrato, de um lado o Secretaria Municipal de Assistência
Social de Santa Rita - inscrita no CNPJ/HF sob o n' n* 08.699.269/0001-10, situada i Rua Frederico

Ozanan, n» <14. Centro, CEP: 58.300-220, Santa Rita, Estado da Paraiba, neste ato repiesentado ^la
Ilustrissima Secretária Municipal de Assistência Social, a Sra. CCHCBIÇRD «ttUA ni
inscrita no CPF/MF.022.560.034-00,doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado wanan» Jfflim»

RsiSEai FX8B8(ratSBCA vtitia), CKPJ n* oi.526.919/0001-85, situado na Av Jornailsia Assis Chateaubtiana,
n* 4755 - Galpão 06 - Distrito Industrial - CEP 56414-500 - Campina Grande-Pb. ""te
"Pf"®2wsB
por BknDKDO ADBIMAR KWSECA PIRES CPF n" B19.490.254-49, Carteira de Identidade n 3094084 SSP/SB
doravante simplesmente CCSíTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato,
qual se regerá pelas cláusulas e condiçOes seguintes:
OfosOLA FftlKBIRA - DOS rUHMMBMTOS DO COSTRATO:

1.1 Este contrato decorre da licitaç3o modalidade Vrecrto lletranico n 038^0^.
termos da Lei Federal n* 10.520, de V de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federai n B.b»

de 21 de Junho de 1993; Lei Cofaoleraentar n® 123, de 14 de Deienasro 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 CompleMnter
147/2014; Decreto Federal n 0.538 de 06 de outubro de 2015; Decreto n' 9.408 de 31 de

2018; Decreto Federal n' 10.024 de 20 de seteiiro de 2019, • legislação pertinente, considorad

as alterações posteriores das referidas normas.
CUtoSOIA SEOUiaA - DO OBJETO 00 COHSnm):

titn

2.1 o presente contrato tem por objeto: AOOiaiçiO Dl (ÜMEBOS >LnB»riCI08
CCOITBHFLADOS Bt PROCESSO LICITATÓRIO DE 2028, PABA ATBMDEA AS HEOtSSIPAPtS DA SElmVARIA DE ASSIBTHKIA
SOCIAL HO KOtaCIVIO DE SANTA RITA, PB.

, ,

2.1.1. O forneciaenco deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste instrumento,

proposta apresentada, Prmaêo Bletrõnjeo o' 038/2020 e instruções do Contratante, documentos esses
que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLAOSOLA SBRCBIBA - DO VALOR B PREÇOS:
3.1 O valor total desce contrato, a base do preço proposto,

6 de R$ 2».SU,80 (VINTE S NOVE MIL

ODXKBBIROSS E CXNQDBNXA B UM REAIS B VINTE CEinATOS REAIS)

BSPBCincÃQiO

ITEMl

MANCA

P.TOXAL

nos. aoAat, F.aK».

ABNOE branco, tipo 1, een 1 fcg. Aeondleienado mi

. leabalagea

original

do
uv

fabcioesta,

Dom dados da|

kdmtificsçlo do produto, data de Fabrioaçio e ptseol

KZXA

tono,

2040

M 4,88 M 9,975,60

OHID.

2040

9» 4,89 Rã 9.973,60

!da validada, da acordo coa s Reaoluçâe 12/78 da i^cA.I
ANROX PARBOLZZADO: arroK gcio longo, tipo 1. eabalagea^

.com 1 Icg, coa dados de identificação do produto, Biarcaj jm»

Ido fabricante, praso de validade de at* 01 ano, de
acordo coa 8t_nocaas sa vigoz da ANVZ8A.
UZ9S:

IsSts
IsSte Intagcsl •»

p6, tipe

A

Snstantâaee.

|a:balaeraa resistente, coo solda rsforçsda e integre

que contenha data de fabricação e ds validade. Produto

8 !oom, no ainino, data da fabricação não superior a 30
dias a data de validade

Tomao UNiil

1300 9* 3^30 11$ 7.300,00

igual a 6 oesas. A

^aabalagam deverá conter es inforaeçõea do produto e do

fabricante, conforme l^ialaçSo vigente.

MAGARIiAo tipo PARAFUSO: massa com oves, vitaoinsdo.j
.coopesto da aatiriapriaa da primeira quslidede, ala e

9 llRpas, Issntaa

de material

terroso,

parasitas. BRAHDXMI

UHlfi

900

ÍBobalado ea pacotas coa SOO g. Validada isinithii de 6

« 3,«O N$'1.800,00

meses, e fabricação de atá 30 dies da entrega.
9$ 29.581,20

TOTAL

tUlMUNDO

I A5M»«%mi

ACCLMAA

V*^parlA»MCO
h/lAMãfOMSKA

PRÊS59!4902Ç4*iiS»2tMfl9
9

/

I4;2>J94}'00'

(2

Cl
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CLÁOSOIA QOMttA - DO REhIDSTIlKEMTO:

4.: Oa preços contratados sSo fixos pelo período de un ano, exceto para «w caeo» ptevisioa
65, SS 5" e 6', da Lei 0.666/93.

\-v--

4.2 Ocorrendo o desequilíbrio econftfliio-financslro do contrato, poderá ser rest^leclda a reia^o-~
que as partes pactuaran inicialnente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alinea d, oa I>e

.

•

mediante comprovação documental e requeri.manto expresso do Contratado.
CLtoSOtA QDimA - U DOOIÇÃO:

.

5.1 As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigentes
tnfTTAPP ORÇlMBBTÁnlA! 02 111 - FOHOO WHIICIPAL B8 ASSISTÍSCIA SOCIAL - IMÃS
mOGBTO AtlVlDAM:

06 122 2605 2072 - MHHJIlílçto DAS ATIVinM»8 DO nWDO WWIClPAl. PS WIOTP^

.

06 244 1707 2076 - MNWTEHÇÁO B ZMPlEHEMfrAÇRo DAS XÇÕSS 00
06 244 1707 2077 - WUTOKlIÇto DAS AÇÔES 00 ACOLBIMDITO IKSTITOCICKAL

08 243 1704 2070 - »4MJ0BSÇX0 DO CSUIRO E8P1CIAUM00 DA AflSISTHiCIA 80ClA!i - CWA8
06 243 1704 2079 - HAHOTtHÇito DO SB^ÇO DB COHVTrfllClA - CRIAHÇA
06 241 1706 2080- MAHDTBMÇÍIO 00 S8AVIÇ0 DE COSVlViSCIA - IDOSO
06 244 1707 2082 - KAHOnKçAo E XUPUMEtlTAClO DAS AÇÕBS DO aRRO POP
KUKBtnO DB DSSPBSA-. 3390.30 - KAZUUAIi DE CCMSDHO
FOCRZ DB RECDRSO: 001 - RBCORSO PRÓPRIO
fOtRB DB BICtJRSO: 311 - nWMflP. 01 BSCORSOS DO PHAS

pJ^entfsrírSÍnte EMPEaiHO, de acordo com aa quantidades
data do recebimento definitivo do objeto, pela comissão

Nota Fiscal, conferida e stesiads. O pagamento deverá ser efetuado no prazo míximo oe
diss apôs 8 apresentação da Nota Fiscal.

,».,ranra a wiaôncia

6.2 OS preços serão fixos e irreajustáveis nos termos da legislação m vigor, f

dMte contrato, salvo os casos previstos no Art. 65. parágrafos 5» e 6' da Lei .ft.666/93. de torma
a ser mantido o Equilíbrio EcanOinico-Financeiro ^ Contrato.
6.3 Para efetivação dos pagamentos respectivos, deverão

^..«eMianta com as Faturas
cv-tb o ««n a Farenda Municipal

e Notas Fiscais, as Certidões Negativas de débito CND do INSS, CRF do FGTS
do domicilio do propone.nte, devidamente atualizada;

ba .«râ processado

6.4 O nâb cumprimento do subitem anterior, implicará
^
r^arfeoto.
apás a apresentação das referidas certidões, nSo podendo ser considerado atraso de pagamento

CUtoBtnA SiTI» - DOS PHAMS B lOCAL DE onUBOA!

adiante a expediçSO de

a. o objeto desta licitação deverá ser entregue

aolieitaçâo de fornecimento pelo Setor Competente, a qual deverá ser aten^oa no p
de 10 (Dez) dias a contar da data do recebimento da tespecuva

b. AS entregas
do objeto desta licitação deverão ser realizadas na
di Prefeitura Municipal da Santa Rita, P8 situada na Rua
ronrrn

. r^Ltlr 5;

^ jusistKiata

^an", n^!
Frederico Ozmm, n « .

58 300-260 Santa Rita PB, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, sempre

p.ÍÒ ròL;.a.r d. »ot. d. E,d»ho. O Ho.irlo de .etr.,. d.veeâ ddorrer

no periodo de 06 às 17 hs, de Segunda à sexta-feira.

-.----.monto encargos

e. Tod« as despesas de transporte, tributos, frete.

trabalhistas e prevldenciários e outros custos decorrentes

fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da

d. O prazo de vigência do presente contrato será determinado: atá o final do
de 2021. considerado da data de sua assinatura.

aiOSDLA OITAVA - DOS IKCAROOS DA SECRETARIA MORlCim DB AESHIBHClà 80CX» » ^
8.1 Caberá a firccetatia de Assistanois Social da Prefeitura Municipal da tota Rita, PB.

a. Permitir durante a vigência do Contrato, o acesso dos repreacntantcs/preposto^ ei^^aoo
da CONTRATADA ao locâl de entrega dos produtos nas dependências da 8ec«^^ »
Aasietaaeia Sooial da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, desde que devidamente
identificados e acomcanhados por representante do .CONTRATANTE;

•

b. Promover o acompanhamento e a fiscalização quando da entrega dos produtos, sob os
quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e CMunicar.qo
á CONTRATADA a ocorrência de qualquer fato que exij^, medidas corretivas

c. Comunicar á llcitahte vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos «
interromper Imedlatameote o fornecimento, se for o caso;

d. Impedir que terceiros forneçam os produtos objeto desce Pregão;

,

>.1, mnTBUTAOAi

e. Prestar as tnformaçóes e os esclarecimentos que venhm a ser solicitados pela CONTRATADA;
f. Fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo 67 da,Lei 8.656/93;

g. Efetuar o pagamento ã CONTRATADA em até 30 (trinta) dias após o atesto da Nota Fiscal/
Fatura do Material e/oa serviços;

h. Atestar a axecuçSo do objeto deste Contrato, por melo do Setor Competente;

i. Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigaçOes contratuais.
S.lCaberá á licitaate vencedora:

d. Reapondera em telaçâo aos aaus e:nprwdo5, por todas ãs despesas decorrentes da entceça
de produto e/ou serviços, tais cornoj a) salários; b) seguros de acidente;. cj taxas^

ittpostos e contribuições; dí indenizações; e) vales-refeiçao? f) vales-tranoporte; e gj
outras que por ventura venham a ser criadas e exigidas jselo Governo;

,

b. Hanter, ainda, os seus entregados identificados por crachá, quando em trabalho, devCTdo
substituir imediatamente qualquer um dalaa que suja considerado inconveniente â boa ordem

o áa normas disclplinares da Secretaria da Assistência Sooial da Prefeitura Mmieipal iji
Santa Rita, PB;
/Q
_

RAIMUHDO
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c. Respeitar as nomes e procedimoncos de controle e acesso is dependâneias da Be
de Aaalatannla Sodal da PreCelttica Munlelpol da Basta Rita, pb;

d. Responder pelos danos causados diretamente a v ou a terceiros, decorrentes de sua

ou dolo, durante a entrega do produto, nâo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acoffpanhananto pela Secretaria MuaieipaL da Aaaistaaeia Beoial;
e. Baorataria da Aasistaooia Social da Prafaitura
da Santa Mta, PB, quando asses
tenham sido ocasionados por seus empregados durante a entrega do produto;

í. Entregar os produtos *»*»•*'»" da 10 {dai) dias, contados a partir da data de assinatura do
contEato/ect9>enho. O descuiq)rifflento ao prazo citado sujeitará a en^resa contratada à
penalidade de multa.

g. Encarrega-se da entrega dos itens adquiridos, arcando com qualquer custo advindo do
transporte, carga, descarga, bem como qualquer serviço relativo ao procedimento de entrega.
h. No ato da entrega do objeto, deverá ser apresentado documento fiscal válido correspondente
ao fornecimento.

1» Conunicar a Oaorotaria áà AaaiaMAoia Social da Psafaitura Municipal da Santa Rita» SB«

por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que
julgar necessário;

J. Justificar, no caso da deacu:q>rimento do prazo citado no item anterior ou parallsaçSo do
fornecimento, por escrito, em até 24 horas cantadas da entrega frustrada;

k. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, se verificar condiçOes que possam prejudicar a

prestacáo ou a iminô.icia de fatos que possam interferir na perfeita execução deste
contrato,

bem

como

atraso

ou

paralisaçáo

do

fornecimento

apresentando

razdes

juscificadoras, as quais serão objeto de análise, que poderão ser ou não aceitas pelo
Contratante;

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

n. Manter-se em compatibilidade com as obrigaçSes a serem asaumidas, além 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 utllixados para
custeio deste contrato;

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

p. Se os produtos entregues forem recusados, a empresa será advertida para o cumprimento
imediato de suas obrigações, lhe sendo concedido o prazo máximo 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.

aiOSOZA ROMA - DAS

GSAAZS, SOCIAIS, COBRCZAIS B RSCAIS OA VIWMtflRA.

9.1 A licitance vencedora caberá, tao^ém:

a. Asaumir a responsabilidade por todos os encargos prevldenciários e obrigações sociais
previstos na legisiaçâo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época
própria, vez que os seus empregados nâo manterão nenhum vinculo emptegaticio com a
Soecetazla da Asaiatonala

da Prafaituea lAtaioipal da Santa Rita, PB;

b. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas
na legislação especifica de acldantee de trabalho, quando, em ocorrência da espécie,
forem vitimas os seus empregados quendo do fornecimento do produto ou ora conexão com ele,
ainda que acontecido em dependência da Soocatorla da Aasistanoia Seelal da Pxofoltura
Na&ieipal da Santa Rita, S8;

c. Assumir todos os encargos da possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas
ao

fornecimento do produto, otiginariamente 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 todae ae licençae, autorizações e franquias necessárias ã execução do contrato
pagando os emolumentos prescritos em lei.
9.2 Deverá a licltante vencedora observar:

a. Cumprir todas as obrigações, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

bi Executar o objeta 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;

Ci Responsabilizar-se pelos vidos e danos decorrentes dos bens, de acordo com os artigos
12,13,18 e 26, do Cõdigo de Defesa do Consumidor (l,ei n° 8.076, de 1990);

di Substituir, reparar, corrigir, ou reconstituir, ás suas expensas, no prazo máximo de 15
dias, os bens que apresentarem alterações, deteriorações, imperfeições ou quaisquer
irregularidades

diacrepantes

ás

exigências

do

instrumento

convocatório,

ainda

que

constatados após o recebimento e ou pagamento.

e. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, Inerentes ao objeto da presente
licitação;

f. Comunicar á Administração, no prazo de 24(vinte e quatro) horas que antecede a data da
execução de objeto, os motivos que in^ssibllitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovação;

g. Manter, durante toda a execução do contrato, e.m compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

h. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo paceialmente, aa obrigações
assumidas, nem subconcratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas
condições autorizadas no Temo de Referências ou minuta de contrato;
PAlULJfjnn
KAIMüNLW
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Ftgln* 4 de *

(0^
i. {tesponsabilizac-as pelaa despesaa dos tributos, encargos trabalhistas, previdenclAi^^
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prescaçSo de gararK^A^^
e guaisquer outras que incidam ou venham a Incidir na execução do contrato;

j. Emitir Kota riscai correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a docunentaçlo
na fase de habilitação; enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas
e especificações técnicas correspondentes.
9.3. DOS EiWZOS

a) O prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nos

casos previstos na legislação vigente, está abaixo indicado e será considerado a partir da
assinatura do Contrato;

b) O prazo de vigência do contrato será áb4 o ■saseiele fiiuBealro, a partir da data de
assinatura do contrato.

9.4. OA EXECUÇÃO E CRITÉRIOS DE hCEITAçAO DO OBJETO

a) Os bens deverão ser entregues em embalagem originais ns Secretaria de Assistência Social.
b) rica assegurado a Secretaria de Municipal de AssistSncia Social, o direito de rejeitar, no

todo ou em parte, os itens entregues en desacordo com as especificaçSes exlgldss no Edital,

ficando a empresa CONTRATADA obrigada a substituir e/ou reparar os itens irregulares no

prazo de atê 30 dias a contar da sua notificação, que ficará a cargo da Secretaria da
Aseietêncla Social.

c) A CONTRATADA se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas

expensas, as partes do material deata contratação em que se verificarem vidos, defeitos,

ou incorreções resultantes dos materiais empregados ou da execução dos fornecimentos, na
forma estabelecida neste Termo de Referência.

d) As despesas de frete/embalagesi deverão estar inclusas no preço proposto, e em hipêtese
alguma poderão ser destacadas quando da emissão da nota fiscal/fatura.

e) A empresa contratada deverá fornecer os itens estritamente da acordo com as especificações
descritas neste Termo de Referência, bem cosio nos prazos e quantitativos nele estabelecidos,

responsabilizando-se pela substituição dos mesmos na hipOtese de estarem em desacordo com

as referidas especificaç&es, bem

f) como não estiver de acordo com a amostra apresentada e aprovada, sob pena de aplicação de
sançOes administrativas.

g) Prestar as InformaçOes e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelo CONTRATANTE.
9.5 A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no subitem anterior,
não transfere a responsabilidade por seu pagamento ã Seermtaria da Aaaistaaoia Social da Prtfaibiea
da Suta Rita, PB, nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante
vencedora renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa eu passiva, com a
eerratirli da Aaaistaneia Seeial da taafaitsca Mcnicipal de fiaata Bita, PB.

OtoSDlA DÍCSA - OA ALTERAÇto S RESCISÃO 00 CONTRAIO:

10.1 o 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 Saexataxla de Aeeiatensla Seeial da PrafaiMa átasicipal
da Santa Rita, n, com a apresentação das devidas justificativas adequadas a este Pregão.
10.2 No interesse da Sacrotaria da Aaaistaneia Social da Pxafaituza Municipal da Santa Rita, PB,

o valor inicial atualizado do Contrato poderá ser aumentado ou suprimido atê o limite de 251

(vinte e cinco por cento), conforme disposto no Artigo 65, parágrafos 1° a 2*, da lei n®.

8.666/93.

a. a licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas teesnas condiçêes licicadas, os
acréscimos ou supiessêes que se fizerem necessários; e

b.

nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido neata condição, exceto
es supressões resultantes de acordo entre as partes.

10.3 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme diepoato nos
artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93.
a. Os casos ds rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
10.4 A rescisão do contrato poderá ser:

a. determinada por ato unilateral e escrito da fleermt«EÍa de Assistência fl eeiel de Pxefeitnra
lêiiiiaipel de Sente Rlte, PB, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78

da Lei mencionada, notificando-se a licitante vencedora com a antecedência mínima de 05
(cinco)

b.

dias:

ou

amigável, por acordo entre as partes, reduzida a teraio neste Pregão, desde que haja
conveniência para a Seexeterla de Aseieteaeie 8«wiel da Psefeitose Wnnlnlpel da Senta
Rita, PB: ou

c.

judicial, nos tensos da legislação vigente pertinente a natêrle.

10.5 A rescisão administrativa ou amigável será precedida da autorizaçáo escrita e fundamentada
da autoridade cosçsetente.
CltoSOI* StCZMA SRSCBZBA - DAS PEnUDADU:

Aos fornecedores/contratados que descu:q>rirem cocai ou pareialraence os contratos celebrados com a
SeoToterie de Aesistenoie Seeial de Psefaitnme mnleipel de Sente Rite, PB,

e aos llcicances que

comecam atos visando a frustrar os objetivos da llcicaçáo, serão aplicadas, penalidades cabíveis
fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02, as seguintes sançOes:
I - Advercência:

II - Hulta;

a) 0,3 I (três décimos por cento) por dia, atê o trigêsino dia de atraso, sobre o
valor do fornecimento

eu serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma ílalco de obraa não
cumprido;
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b) 10 t Mez por cento) sobre o valor cocai ou parcial da oixriQaçâci nSo euiíw^»
com o conseqüente cancelamento da nota de empenho ou docunento equivalente.

_,t

XXZ - Suspensão Temporária do participação em licitação e impediieento de contratar
Administração, por prazo náo superior a 02 (dois) anos;

IV - Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar con a ftdninlstraçâo Publica,

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 multa aplicada, nos termos do Inciso II, será descontado do valor

da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrado
judicialmente, sendo corrigida monetariamente, de conformidade com a variação do
IPCA, a partir do termo iniciai, até a data do efetivo recolhimento.

S 2® A pena de muita poderá ser aplicada cumalativaaente com as demsis sançflea
restritivas de direitos penalidades cabíveis fundamentadas na Lei B.666/93 e na
Lei 10.S2Q/02.

5 3". A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a

partir do primeiro dia Otii subseqüente ao do encerramento do prazo estabelecido
para o cumprimento da obrigação;

S 4* A suspensão temporária impedirá o fornecedor de Uditar e contratar com a
Administração Pública pelos seguintes prazos:
I- 06 (seis) meses, noa casos de:

a) aplicação de duas penas de sòvectôncla, no prazo de 12 (doze)
meses, sea que o fornecedor/ccntracado tenha adotado as medidas
corretivas no prazo determinado pela Administração;

b)alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida;
II- 12 (doze) meses, nos casos de:

a) retardamento imotivado da execução de obra, de serviço» do suas
parcelas ou do fornecimento de bens.
III - 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

«} entregar como verdadeira, mercadoria faleificada» adulterada,
deteriorada ou danificada;

b) paralisação de serviço, de obra ou da fornecimento de bens aes
justa fundamentação e prévia comunicação â Mministtaçâoi

o) praticar ato ilícito visando a frustrar os objetivos da licitação
no âmbito da Administração Pública Municipal, ou

d) sofrer condenação definitiva por praticar, por melo doloso,
fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo.

S 5® Serã declarado ínldôneo, ficando Impedido de liciter e contratar com a
Administração Pública, por tempo indeterminado, o fornecedor que:

I- não regularizar a inadinplãncia contratual nos prazos estipulados nos
incisos do parágrafo anterior, ou

n- demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração
Pública, em virtude de ato ilícito praticado.

5 6° Ha modalidade pregão, ao fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade
de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do
seu objeto, ccatportar-se de modo inldôneo ou cometer fraude fiscal, será aplicada
penalidade do impedimento de licitar e contratar com o Munlcipio por prazo náo

superior a 05 (cinco) anos, sendo dascredenciado do Sistema de Cadastro do
Fomocadorea. sem prejuízo das nmltas previstas em edital e no contrato e das
conlnaçâcs legais, aplicadas e dosadas segundo o natureza e a gravidade de falta
cometida.

11.2 A aplicação das sançOcs administrativas penalidodes fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei
10.520/02. são de con^etáncia do ordenador de despesa desta Secretaria.

11.3 A autoridade que aplicar aa sançOes e penalidades cabíveis, fundamentadas na Lei 6.666/93 e

na Lei 10.520/02, deierminatá 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 Haclonal de
Pessoas Jurídicas CNPJ ou no Cadastro de Pessoas Fislcaa - CPF;

II - noise c CPF de todos os sAcios;

III - sanção aplicada, cota os respectivos prazos de impedimento; IV - Arção ou entidade
e autoridade que aplicou a sanção;
V - número do processo; e VI - data da publicação.

11.4 Além das penalidades citadas, a llcltante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento
de sua inscrição no Cadastro de Registro de Fornecedores - CAF da Prefeitura Municipal de Santa

Rita, PB e, no que couber, As demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei n®. 6.666/93.
11.5 Caracterizar-so-á formal recusa á contratação, podendo a Beocetavi* de Aeeistenola Seeiál
^ Brefaiture Mualclpal de Santa Rita, BB, a seu exclusivo Juizo, convocar os licltantes
rema.nescentes, na ordem de classificação, para que itanifestem interesse na contratação, em igual
prazo, e atendidas todas as condiçAss editalicias para íomeeimnto do abjeto licitado ou então

cancelar o lote as seguintes hipúceses:
c) ApAs decorridos OS (cinco) dias da convocação da Secretaria de Aeeieteneia Soelal da

Brefeitura Mnnioipal de Santa Rltn. BB eeo que a llcltante vencedora tenha retirado e
assinado o instrumento contratual.
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d) Apôs decorridos 05 (cincol dias da assinatura do "«rato, sem que te^

ex«cui;ao dos serviços ou {orneciioento doa bens, objeto desta licitaçSo,

solicitada, sem Justificativa de atraso ou com justificativa de atraso nâo

'

.

11.6 Além das penalidades cíveis elencada» no# subitens anteriores, a I,ei n . e.666f!» p
ainda punições na esfera criminal, senão vejamos:

Art. 93 - Impedir, perturbar ou fraudar a reailraçao de qualquer ato de procediMnto
licitatório: Pena - detenção, de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e
AiC. 96 - Fraudar, en prejuízo da Fazenda Pública, Ucitaçio instaurada para aquisição
ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrentes
I- elevando arbictarlamente os preços,-

II- vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada»
III - entregando uma mercadoria por outra;

IV - alterando substância, quali^de ou quantidade da mercadoria fornecida;
V - tornando, por qualquer modo, injustamente, mais oneroaa a pr^iosca ou a
execução do contrato: Pena - detenção, de 03 (trfts) a 06 (sela) anos, e multa.
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12.1 A execução do contrato será objeto de acoiroanhaaento, controle, fiscalização ^val^ÇM pM

representante da Contratante, designamos para Gestor do presente contrato a Sra. HlCOia M
mc&O TBZniBA, portadora do CPF 061.361.044-07, Diretora Departamento de Coitgjtas e Almoxarirado,

Sinbolo ca4 - IV, com locação fixada na Secretaria Municipal de Assistência do Município de Santa Rita
» PB

12.2. O fiscal do contrato, o St PBMICISCO Dl M8U ÍIHRBIA OA CaWHA, portador do CPF 046.240.784-

54,coordenador Jurídico, ccaa lotação fixada na Secretaria Municipal de Assistência do Huniclpl^e
Santa Rita - PB, formalmente designado, e eomprovadamente habilitado pata gerenciat o

será o responsável pelo fiel cuflçrimento das cláusulas conCtâtuais, inclusive aS pertinentes aos

encargos coaplementares

CLÁtraULA DiCIXA mCBIKA - DO BOBO:

,

Pata ditimit as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Santa Rita.

e, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato ca 02(duas) vias, o qual vai assinado
pelas partes e poc duas testemunhas.

Santa Rita - PB, 06 de Agosto da 2021.
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