
EÍADO OA PÂRAIBA

PRÉFEITURA MUNICIPAL OE §ANTA RITA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ(O E GESTÃO

coMrssÃo PERMANENTE 0E LTCTTAçÃO

1. $ÁUSULA.PRIMEIRA. D6 FUI{DAMEI{TGDO @ITTRATO: ]

1.1 Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Eletrônico ne 05712022, processada nos termos da Lei Federal

ns 10.520, de 17 de lulho de 2002 e su bsidia ria mente a Lei Fedeíal ne 8.666, de 21de Junho de 1993; Lei Complementar
ne 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal ne 3.555, de 08 de Agosto de 2000; Lei Complemenlat 74712014;

Decreto Federal n 8.538 de 06 de outubro de 2015; Decreto Municipal ne 38, de 24 de outubro de 2017; Decreto

Municipal ns 79, de 04 de outubro de 2021; Decreto Federal n' 10.024 de 20 de setembro de 2019, e legislação
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

2. CúUSUI.A SEGUNDA . DO OUETO OO @T{IRAÍO:
2.1 O presenre contrato tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, PARA

ATENDER AS NECESSIOADES DA SECREÍARIA DE CULTURÀ DESPORTO, TURISMO E LAZER DE SANTA RITA PB.

2.2 A execução do objeto deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste instrumento, proposta

apresentada, Pregão Eletrônico ne O5712022 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes

integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

3. CúUSU|â TIRCETRA - BO VALOR E PREçOS:

3.1 ovalortotal deste contrato, a base do preço proposto, é de Rs 198.800,00 (CENTO E NOVENTA E OITO MILE

orTocENTos REA|s).

VÁLOi TOTALMARCÁ QUANT UN IO VALOR UNÍTÁRIOIÍENS DÊsCRlÇÁO

R5 198.80O,mPOLYIONH 770 DIARIA Rs 280,001

BANHEIROS QUIMICOS: IOCÁÇÃO DE CABINES

SANIIÁRÁs QUÍMTJ" INDIVIDUAL E PORTÁIL
CONFECCIONADA EM POIET|IÍNO EM

DENSIDÂDE, RESISIENTI, TOÍAI.I,IENTI

LAVÁVEL COM TETO TRANSLÚODO, PISO

ANTIOERRAPANTE,,IÀNELÀS DE VENTILAçÂO,

TRAVA INTERNA DÉ SEGURÂNçÀ RESISTET.{TT A

VIOLAçÀO E COM INDICAÇÃO LIVRVOCUPÂDO,

CONTENOO VÂSO SANITÁRIO, MICTÓRIO.

MÉDINOO APROXIMADAMENIE 2,0()M OÊ

AIÍUM INÍERIO& 1,20M DE PROFUNDIDAOE,

1,20M DE LARGURA E 0,5 M DT ALÍURA DO

ASSENTO, COM A ÂBÊRTURA DA PORÍA EM

APROXIMADÀMENTE 1809, VOLUMÉ DE

TANQUE DE 330 UIROS, ÂBÂSIICIOOS

DIARIAMENTE COM PAPET HIGIENICO.

OESERVACTO : ( INCTUIR NO ORçAMENTO

s

-^rí1, '/ a/. )- . 'Y)'t"/z'"

&

coNTnATO Ne 00258/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 138/2022PREGÃO

ELETRÔNICO NE O5Z2O22
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA

I/.IUNICIPAI DE SANTA RITA, POR INTERN4ÉDIO DA SECRETARA DE

CULTURÂ, OÊsPORTO, TURISMO I.ÂZER E A EMPRESA LIMPARAIBA

LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LIDÀ CONFORME

DISCRIMINADO NESTE INSÍRUI',4ENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado a Prefeitura Municipal de Santa Rita, CNPJ ne 09.159.666/0001-61, por

intermédio da SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO LÂZER, situada na Rua Virginio Veloso Borges, s/ne,

Loteamento Jardim Miritâmia - Centro, CEP: 58.300-270, Santa Rita, Estado da Pâraíba, neste ato representada Pelo(a)

senhor{a) wENDEL DE ARAÚJO VICENTE, CPF ne 033.305.764-30, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado

LIMPARAIBA LIMPADORÂ E DESENTUPIDORA PARAISANA LTDA, CNPJ ne 35.583.475 /0OO7-32, neste ato representado por

NARCTZO OL|VE|RA DE MENDONçA, CPt 1e 347.3M.227-53, doravante simplesmente CONTRATADO, decidlram as partes

contratantes assinar o presentecontrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
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TRANSPORIE, MOI{TAGEM E DESMOTIIAGEM,
coM3usrfu€L rNsuMot AUMEinÂÇÃo,
IMNSPORÍI E HOSPEDAGEM DOS

FUNOONÁRD' CUSTOS QU€ FICARÃO POR

CONTA

DA CONIMTADA).
VALOR TOTAL: R5 198.800,m

4. CúUSI,II.A QIJARTA - DO REAIUSTAIIáENIO:

4.1 Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65,

§§ 5e e 6e, da 1ei8.666/93.
4.1.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão
sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPC,A/IBGE exclusivâmente para as obrigações
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

4.2 Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as partes
pactuaram inicialmente, nos termos do Art.65, lnciso ll, Alínea d, da Lei 8.666/93,mediante comprovação documentale
requerimento expresso do Contratado.
4,3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste.

4.4 No caso de atraso ou não divulgâção do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a

importância calculâda pela última variação conhecida, liquidando a diferençacorrespondente tão logo seja divulgado o
índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços
do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
4.5 Nas aferições finais, o Índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
4.6 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser
utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser deteÍminado pela legislação então em vigor.
4.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento
do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
4.8 O reajuste será realizado por apostilamento.

5. oÁusurâ euriÍr - rrA DorÂçÃo:
5.1 Os recursos para cobrir as despesas decorrentes das aquisições futurês do objeto desta licitação seÍão consignâdos
no orçamento da sEcRErARn DÊ cutTURÀ DESPORTO, TURISMO E LAZER DA PREFETTURA DE SANTA RtTÀ pB, para os
exercÍclos alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo do órgão contratante, cujos programas
de trabalho e elementos de despesasespecíficos constarão na respectiva Notâ de Empenho.
UNIDADE ORçAMENTÁRIA: 02.1OO - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LÂZER

PROJETO/AT|V|OÂDE: 13.392.1018.2047 - REALTZAçÕES DE EVENTOS CULTURATS

ELEMENTOS DE DESPESÂ§: 339030 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍdicaFONTE 0E
RECURSOS: 5m - Recursos Não Vinculados de lmpostos

6. cl.ÁU$JIâ SSOA - DO PÂGAME fO:
5.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota
Fiscal ou Fatura, através de oÍdem bancária, para crédito em bânco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
6.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota flscal ou fatura no momento em que o órgão contratanteatestar a

execução do objeto do contrato.
6.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal.
6'4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda,circunstância

que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta
ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á apósa comprovação da regularização da situâção, não acarretando qualquer
Ônus pa ra a Contratante.

6.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
1.1.5.14 Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar ne 123, de 2006, não

sofrerá a retenção tributária quanto âos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagâmento ficará condicionedo à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributáÍio favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6.6, Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para
tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicâção da seguinte fórmula
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EM = Encargos moratórios;
N=Númerodediâsentreadataprevistaparaopagamentoeadoefetivopagamento;VP=Valq(dÉ'l , ,,-.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:l = (TX) j- ':

l=(6/100) l=0,00016438 ,' O) AL
TX = Percentual da taxa anual = 6% '),- ----út4-í--

365 1":: 
@

6.7. Será retido 1,5% para o Programa Municipâl de Desenvolvimento aos Pequenos Negócios - PDPN, cl'nforme dispõe'
o art. 7e, inciso l, da Lei Complementar ne 2212019, à exceção dos pagamentos contemplados no inciso Vll do'Paráilrafo
único do artigo 7'da referida Lei.

7. CúUSUTA SÉTIMA. DoS PRAZoS;

7.2 Os contratos serão formalizados com o prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados dapublicação do mesmo
em veículo local prorrogável na forma do art.57, § 1", da Lei n" 8.666/93.

8. c1Áusuu onAvA - Dos E CARGG DA sEcREÍARr,A DE c1rtruRÀ DEspoRTo, TURrsrúo E t zER DAPREFEmJRA DE SANTA

RTÍÀ PB E DA UCÍIANTE VTNCEDORA

8.1 CabêTá a SECRETARIA OE CUTTURA, OESPORTO, TURISMO E LAZER DA PREFEITURA DE SANTA RITA PB:

8.1.1 Permitir durante a vigência do Contrato, o acesso dos representantes/prepostos e empregados da CONTRATADA
às dependências da SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER DA PREFEITURA DE SANTA RITA, PB, desde
que devidamente identificados e acompanhados poÍ representante doCONTRATANTE;

8.1..2 Promover o acompanhamento e a fiscalização quando da execução do objeto, sob os aspectos quantitativo e

qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA a ocorrência de qualquer
fato que exija medidas corretivas por parte destai
8.1.3 Comunicar à licitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper
imediatamente o fornecimento, se for o caso;

8.1.4 lmpedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Pregão;

8.1.5 Prestar as informações e os esclaÍecimentos que venham a ser solicitados pelâCONTRATADAj

8.1.6 Fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo 67 da 1ei8.666/93;
8.1.7 Efetuar o pagamento à CONTRATADA em ate 60 (sessenta) dias após o atesto da Nota Fiscal/ Fatura do Material
e/ou serviços;
8.1.8 Atestar a execução do objeto deste Contrato, por meio do Setor Competentej
8.1.9 Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.

8.2 Caberá à licitante vencedora:
8.2.1 Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da entrega de produto e/ou
serviços, tais como: a) salários; b) seguros de acidente; c) taxas, impostos e contribuições; d) indenizações; e) vale-
refeição; f)vale-transporte; e g) outras que por ventura venham a ser criâdas e exigidas pelo Governo;
8.2.2 Manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da

SECRETAR|A DE CULTURA DESPORTO, TURISMO E LAZER DA PREFEITURÂ DE SÂNTA RITÀ PB;

8.2.3 Respeitar as normas e procedimentos de contÍole e acesso às dependências da SECRErARn DE CULTURA,

DESPORTO, TURISMO E LAZER DA PREFEITURA DE SANTA RITÀ PB;

8.2.4 Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiros, decorrentes desua culpa ou dolo,
durante â execução do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizâção ou o acompânhâmento
pela SECRETARh DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E I.AZER DA PREFEITURA DE §qNTA RITA" PB;

8.2.5 Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da SECRErARIA DE

CULTURA, DESPORTO, TURISMO E IÁZER DA PREFEITURÁ DE SANTA RITA, PB, quando esses tenham sido ocaslonados
por seus empregados durante a execução do objeto;
8.2.6 Executar o ob.jeto a pârtir da data de assinatura do contrato. O descumprimento ao prazo citado sujeitará a

empresa contratada à penalidade de multa.
8.2.7 Encarrega-se da execução do objeto, arcando com qualquer custo advindo do transporte, carga, descarga, bem
como qualquer serviço relativo ao procedimento de execução.
8.2.8 COMunicaT a SECRETARIA DÊ CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER DA PREFEITURA DE SANTA RITA PB, poT

escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
8.2.9 Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, se verificar condiçôes que possam prejudicar a prestação ou a

iminência de fatos que possam interferir na perfeita execução deste contrato, bem como atraso ou pâralisação do
fornecimento apresentando razões justificadoras, as quais serão objetode análise, que poderão ser ou não aceitas pelo

Contratante;
8.2.10 Encontrar-se em dia com as obrigações Íiscais, em conformidade com o previsto no procedimento licitatório;
8.2.11 Manter-se em compatibilidâde com as obrigâções a serem assumidas, além de todas as condições
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habilitação e qualiflcação exigidas neste Pregão, durante toda a execução do contrato;
8.2.12 Emitir a nota fiscal, constando na mesma a informação sobre os recursos utilizados parâ custeiodeste contrato;
8.2.13 Trazer ao setor de Empenho ãs Notâs Fiscais acompanhadas das respectivas certidões denaturezafiscal;
8.2.14 Se os produtos entregues forem recusados, a empresa seÍá advertlda para o cumprimento imediato de suâs
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.

9. cúusutÂ r{oNA - rrAs oBruG çôEs E REspoÍ{sABr"EADEs

9.1 Contratante:
9.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigaçôes âssumidas pela contÍatada, de acordo com as cláusulas contratuais
e os termos de sua proposta, no prazo e condições estabelecidas no Edital.

9.1.2. Exercer o Acompanhêmento e fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providencias cabíveis;

9.1.3. Comunicar à contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas noserviço
executado, para que seja, reparado ou corrigido;
9,1.4. Efetuar o pagamento à contrêtada no valor correspondente ao serviço, no prazo e formaestabelecidos no Edital
e seus anexos;

9.1.5. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda
que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

licitante vencedora com a antecedência mínima de 05 (cinco) dias;

10.6 Amigável, por acordo entre âs partes, reduzida a termo neste Pregão, desde que haja conveniência pâra
SECRETARIA DE CULTUR,À, OESPORTq TURISMO E I.ÂZER DA PREFETTURA DE SANTA RITÀ PB; OU

10.7 ludicial, nos termos da legislação vigente pertinente a matéria.
10.8 A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada daautoridade

competente.

E

9.2 contratada:

9.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do serviço e, ainda:
9.2.2. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta,com a alocação
dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais
e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo
de Referência e em sua proposta;

9.2.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos serviços, deacordo com os artigos 12, 13e 77a27,do
código de defesa do consumidor (lei ns 8.078, de 1990)j

9.2.4, Comunicar à contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da realização dos
serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimênto do prazo previsto, com a devida comprovação;
9,2.5, Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaçôes assumidas, todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas nâ licitaçãoj . .- : , , .

lndicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 
: - 

' 
.

9 crÁusl.^DÉqMA-DÂsrrB@trrnATÁÇIo io-' * flrQr$9.2 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

10 qItlsuu DÉoMA pRrMEnA - DA ALTERAçÃo E RsosÃo Do colÍTRATo: 'r4rP*
10.2 O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 57 e 65 da Lei 8.666/93, desde que haja

inteTesse da SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER OA PREFEITURA DE SANTA RITÀ PB, com a

apresentação dãs devidas justificativas adequadas a este Pregão.

10.3 A inexecução total ou parcial do contrato ense.ia a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a8O da Lei no
8.666/93.

11.3.1 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assêgurâdo o
contraditório e a ampla defesa.

10.4 A rescisâo do contrato poderá ser:

10.5 Determinada por ato unilêteral e escrito da SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER DA PREFEITURA
DE SANTA RITA, PB, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do artigoTS da Lei mencionêda, notificando-se a
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11 oIt§rLA DÉoMA sE6u D - DA FtscÁuzÂfÃo E GEsrÃo Do @t{TRATo:
11.2 Nos termos do art. 67 Lei ne 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega

dos bens, anotândo em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for
necessário à regularizaÇão de falhas ou defeitos observados.

11.3 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, âinda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na

ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art.70 da Lei ne 8.666, de 1993.

11.4 A Administração designará gestor e fiscal do contrato, em que anotaré em registro próprio todas âs ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventuâlmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

11.5 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) GÊRAIDO PÊSSOAOLIVEIRA NETO, portado(a)
do CPF 083.446.534-52, com lotação fixada na Secretaria Municipal de Cultura do Município de Santa Rita/PB.

11.5O fiscal do Contrato, o(a) S(a). TIAGO DOS SANTOS, portâdo(a) do CPF 071.056.594-16, com lotação na
Secretária Municipal de Cultura do MunicÍpio de Santa Rita - PB, formalmente designado, ecomproy?damente
habilitado para gerenciar o presente termo, será o responsável pelo fiel cumprimento das cláusúlãs contratuah,
inclusive as pertinentes êos encargos complementares. ..

cúusurA DÉcrMATERCETRA - DAs sANçÕEs ADMrt{§rRATrvAs:
13.1Comete infração administrativâ nos termos da Lei ne 10.520, de 2002, a Contratadâ que:

o)a
41t(-'--)&

lnexecutar total ou parciâlmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência daeontratação;
Ensejar o retardamento da execução do objeto;

13.1.3 Falhar ou fraudar na execução do contrato;

13.1.4 Comportar-se de modo inidôneo;
13.1.5 Cometer fraude fiscal;

13.2 Pela inexecução total ou oarcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar àCONTRATADA
as seSuintes sanções:

13.2.1 Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para

a Contrâtante;
13.2.2 Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela

inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
13.2.3 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução

total do objeto;
13.2.4 Em caso de inexecução pârcial, a multa compensatória, no mesmo percentual dosubltem acima, será

aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
13.2.5 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa

pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
13.2.6 lmpedimento de licitar e contratâr com órgãos e entidades da União com o consequente

descredenciamento no SICAF pelo pÍazo de até cinco anos;

13.2.6.1 A Sanção de impedimento de licitar e contratâr prevista neste subitem também é aplicável em
quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem
16.1 deste Termo de Referência.

13.2.7 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 a Contratada ressarcir
e Contratante pelos prejuízos causados;

13.3 As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.5, 13.2.6 e 13.2.7 poderão ser aplicadâs à CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

13,4 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, lll e lV da Lei ne 8.666, de 1993, as empresasou profissionais
q ue:

13.4.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, pormeio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
13.4.2 Tenham praticado atos ilÍcitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
13.4.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilÍcitos

praticedos.

13,5 A aplicação de qualquer dâs penalidades pÍevistas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o

subsidiariamente a Lei ne 9.784, de 1999.

13.6 As multas devidas e/ou prejuízos causados à contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos,

13.1.1
13.1.2

sr

t2

contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previstona Lei ne 8.666, de 1993,
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recolhidos em fâvor dâ União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa
da União e cobrados judicialmente.

13.6.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de10(dez) dias, a contar
da data do Íecebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

13.7 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela condutâ do licitante, a União ou
Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

13.8 A autoridade competente, na aplicação das sançôes, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator,
o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princÍpio da
proporcionalidade.

13.9 5e, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração adminlstrativa
tipificada pela Lei ns 12.846, de 10 de a8osto de 2013, como ato lesivo à edministração públlca nacional ou
estrangeira, cópiâs do procêsso âdministrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa
deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão
sobre a eventual instauração de investigação preliminarou Processo Administrativo de Responsabilização -
PAR.

14.1Para dirimir as questões dec
estarem de pleno acordo, fo
duas testemunhas.

TESTEMUNHAS

orrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Santa Rita/PB e, por
em 02(duas) vias, o qual vaiassinado pelas partes e por

Santa Rita - PB, 07 de Junho de 2022

LO CO

WEN DEL D ovl
SECRETARIO DE CULTURA

PELO CO

LIMPARAIBA LIM E PIDORA

PARÂIBANA LTDA

CN Pl : 35.583.47510001-32

Deoos snNcÁRros:
BANCO DO BRASTL AG 11-6 C/C 101s41-9

14 CúUSUI.A DÉctMASEGUNDA - Do FoRo:
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João pessoa, 
27 de maio da 2022.

Narcizo Olivci r8 c onçâ
Dirctor
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