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CONTRATO N° 177/2020

CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
SOBRADINHO/BA E A EMPRESA LIVRARIA E
PAPELARIA RENASCER LTDA, CONFORME

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) N° 039/2020

?^ °E S°BrRADIN"0/BA- P^soa jurídica de direito público interno, com sede na Av. José
de Souza, s/n, Centro. Sobradinho/BA, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 16 444 804/0001-10 neste

ato representado pelo Prefeito Municipal, Exmo. Sr. LUIZ VICENTE BERTI TORRES SANJUAN

S^Stn0 Ch^MF fll' 005-550-575-93, Portador da Cédula de Identidade
KG/CIC) n . 083 21461-53. expedida pela SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Promissão n° 20

CONTRATAMTP PÍ° de fS^^' EStad0 da Bahia' doravar^ denominado simplesmente
nMO 84^7^001 a™mP h *h UVRARIAnE GELARIA RENASCER LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o
n 1U.Ü49.617/0001-30, sediada na Rua Divina Pastora n° 607, Centro, Aracaiu/SE CEP 49 010-600
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Rosaly dos'Santos'
portador(a) da Carteira de laentidade n° 3.144.864-0, expedida pela (o) SSP-SE e CPF n° 564 288 044-

a «ení° n?yiStd ° que COnsta no Processo n° 167/2020 e em observância às disposições da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei n° 8 078 de 1990 -
Código de Defesa do Consumidor, do Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o

^ 3t° decorrente do Pre9ão n° 039/2020, mediante as cláusulas e condições a

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 O objeto do presente Termo de Contrato é a Aquisição de Materiais Didáticos Escolares e
Pedagógicos, para atender o programa Brasil Carinhoso, conforme solicitação da Secretaria
Municipal de Educação, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de
Referencia.

1.2. Este Termo de Contrata vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico n°. 039/2020, identificado no
preâmbulo e a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objete

DESCRIÇÃO/

ESPECIFICAÇÃO

TESOURA SEM PONTA

Descrição: Tesoura, material: aço
inoxidável, material cabo: plástico,

comprimento: 11 cm, características

adicionais: sem ponta

BORRACHA ~ BRANCA
Descrição: Borracha apagadora escrita,
material: látex, comprimento: 25 mm,

CATMAT

278333

467376

UND.

UND

UND

QUANT.

200

331

VALOR

UNIT.

R$ 1,55

R$ 0,49

VALOR

TOTAL

R$

310,00

R$

162,19
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largura: 35 mm. altura:
branca.

cor:

COLA BRANCA a.Og

Descrição: Cola, composição: polivinil
acetato - pva, cor: branca, aplicação:

escolar, características adicionais:
lavável e atóxica, tipo, pastosa

CADERNO DE DESENHO
Descrição: Caderno, material: papel
ofsete, material capa papel cartão
duplex 250 g,m2, quantidade folhas: 80
fl, comprimento: 200 mm, largura: 275
mm, características adicionais:

brochura, pautado. margeado,
grampeado

TINTA GUACHE
Descrição: Tinta guache. composição:

resina vinícula.água.pigmento.cargas e
conservante, cor diversas,

características adicionais: conjunto c, 6
frascos de 15 ml cada

PINCÉIS GROSSOS ~~N° n

Descrição: Pincel arte plástica, material
cerdas: pêlo sintético, tamanho: 18,

formato: chanfrado, material cabo: virola
de alumínio

FORMATOGIZ DE CERA

TRIANGULAR

Descrição: Giz cera. material: cera
plástica com corante atóxico, cor:
variadas. tamanho: médio,

características adicionais- com
regulaqem. Caixa com 12 unidades

390028 UND 240

430306

R$ 0,88 R$
211,20

UND 120

375733

430850

CAIXA 310

UND 120

COLAS COLORIDAS

Descrição: Cola, composição: polímero
de acetato de poíivmila e aditivos, cor:

variada, aplicação: Dintura terapia

ocupacional, características adicionais:
com aplicador, não tóxica, solúvel em

água, tipo: glitter

MASSA DE MODELAR
Descrição: Massa modelar, composição

básica: água.carboitíratos de cereais e
cloreto sódio, apresentação: 6 bastões,
quantidade cores: 6 un. cor: sortida,

características opcionais com moldes,

prazo validade: 4 anos características
adicionais: atóxica.

JOGOS PEDAGÓGICOS
Descrição: Material pedagógico, tipo:
dominó com textura, material: mdf e

E.V.A, características adicionais: em
caixa de madeira, quantidade pecas'
28unid.

432381 CAIXA 240

294408

225176

CAIXA

6 UND
20

EMB

90G

468454

300

R$4,39 R$

526,80

R$ 3,35 R$

1.038,50

R$ 5,50 R$

660,00

R$ 2,77 R$
664,80

R$ 5,70 R$

114,00

R$2,23

UND 40

RS

12,92

R$

669,00

R$

516,80
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1.3.1. As informações comidas na presente tabela estão em compatibilidade com o Termo de Referência
e com a proposta vencedora

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

li1/n?»n?í° ^ VJ9ênC'f de?tó Term° dS C0ntr3t0 terá term0 micial em 131/03/2021, prorrogável na forma do art. 57, §1°, da Lei n° 8.666, de 1993

2.2. A vigência do contrato poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas
per?ln 6S 3 COntrataçãf° seJam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição
em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 4.873,29 (Quatro mil, oitocentos e setenta e
três reais e vinte e nove centavos).

1.4. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários

fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral de objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.5. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 20 na classificação abaixo:

Unidade: 02.05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Atividade: 2.072 - Gestão dos Programas do FNDE
Elemento: 3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo

4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte: 15

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

1.6. O pagamento será efetuado até o 10° (décimo) dia úteis, do mês subsequente após a efetivo
fornecimento dos produtos ob,eto do presente Edital e respectivo Contrato, devidamente comprovada e
atestada pelo funcionário responsável da CONTRATANTE.

1.6.1. O recibo (atesto! comprovante do fornecimento dos produtos deverá ser encaminhado ao

seu Setor Financeiro, para a liquidação, devidamente acompanhada da documentação necessária
para que seja efetuado o pagamento através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e
conta corrente indicados pelo contratado.

1.6.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que
trata o inc.so II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)

dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art 5o 6 3o da Lei n°
8.666, de 1993. '

1.7. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão
contratante atestar a execução do objeto do contrato.

1.8. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou ã documentação mencionada
no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

1.8.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado
deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa n° 3 de 26 de
abril de 2018.
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1.9. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação ou
ainda, circunstancia 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 inic.ar-se-á
apôs a comprovação da regulanzação da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante

1.10. Será considerada data rio pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.

1.11. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

1.12. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada
sua not.ficaçao, por escrito, para que. no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou no

mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período a
critério da contratante.

1.13. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá
realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporána de participação em licitação
no âmbito do orgao ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
impeditivas indiretas na forma da Lei.

1.14. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da

contratada, bem como quanto a existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

1.15. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla
defesa. r

1.16. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente até que se
decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

1.16.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF salvo
por motivo de economiciaaae, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

1.16.2. Além do disposto no subitem acima, poderá a autoridade competente, na forma do art 4°-F
da Lei n" 13.979/20, dispensar a apresentação de documentação de regularidade fiscal ou
trabalhista {salvo a comprobatória de regularidade com a Seguridade Social) de forma
excepcional e justificada, no caso de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviços

1.17. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável
1.17.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123. ae 2006. não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

118. 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
aplicação da seguinte fórmula

EM = Ix NxVP, sendo;
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EM = Encargos moratonos;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) |- (6/100) 1 = 0,00016438
— TX = Percentual da taxa anual = 6%

365

CLÁUSULA SEXTA-REAJUSTE
1.19. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas

1.19.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada os preços

^!la?S POderã° 3°frer reajUSte apÓS ° interre9no de um ano- aplicando-se o índice
IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da
anualidade.

1.20 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o mterregno mínimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

1.21. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tao logo se(a divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar

memória de calculo referene ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

1.22. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo
1.23. Caso o indtce estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, se-a adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação
então em vigor.

1.24. 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.
1.25. O reajuste será realizado por apostilamento.
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CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

no2pra0zo°ndica°doa ""* "" en'r69aS "**>• a lidtante ™edOTa "»* a entrega normaimente,

£ do3s1iteNn°satO ^ emre9a ° SerV'dOr responsável Pel° recebimento deverá observar a validade/garantia

contTdoTrnPrSí Fornecimento, sendo sua descarga, frete e transporte até o Almoxarifado por
conta do fornecedor, que serão acompanhados e fiscalizados por técnicos da contratante.

^^^T- Hnln9n0 COm ° Gereníe do Almoxarifado. através do3030, nos horários de 08h00min as 13h00min.

pr°dü2idos se9und0 os «quisitos de boas práticas devem chegar ao
S°fram qUaÍSqUer alterações de suas P^Priedades nas etapas da

t^uHrmrsirrwc ^c^-t. T . r, ' ob'eto deste contrato- em conformidade com as

suDsmuiçao de forma imediata caso nao esteja em conformidade com as

consTo
rzs

e neste Contrato e/ou que não estejam adequados para o
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C°NTRA™TE "» —-* as províncias oecessanas para

'tais como

CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

1"3' S6rá deSÍ9nad0 -P—tante para acompanhar e
"^ rtto tde ec cão eZZnl *T ^ "" "^ Prtpfto t0d3S 3S °COrréncÍas "«onada, com aexecução e determinando o uue for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

1.45 1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000.00 (cento e setenta e seis mil

STClVuma comíssão de'no míntmo'3 (três)
rrfntft 6dUZ a resP°^bilidade da Contratada,
perante terceiros por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas

ou v^os red,b,tor,os, e. na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou
de seus agentes e prepostos. de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

U7. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas

rrxrçao d°contrat dddí
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos ã autoridade competente para as providências cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
10.1. As obrigações da CONTRATADA são:

IJi1^ tOda e qualque; desPesa relativa ao fornecimento ora pactuado, dentre elas,
armaZena9em' frete' ÍmP°st0S- mâ0 de obra, taxas, contribuições, encargos

sofifa CoStraÍantp6 Pí)f tOd° 6 qU^U6r dan° 6/0U prejUÍZ0 que< eventualmente, venha asofrer a CONTRATANTE ou terceiros, em decorrência do fornecimento, objeto deste contrato
10.1.3. Responsabiliza-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar
funconanos e/ou bens da CONTRATADA, da CONTRATANTE ou terce.ros, verificados em
decorrência do fornecimento do objeto deste contrato

-CÍV" ' penalmente Por todo e <^lquer dano que venha causar a
a CONTrataLtp Ceúr0S< P°r aÇa° °U °miSSã0' em decorrência do fornecimento não sendo
?n i ? d r ' enl^Gnhuma h'P°tese, responsável por danos indiretos ou lucros cessantes
contrato m ^ * C0NTRATANTE' semPre ^ue ^nvíer, fiscalize o fornecimento objeto deste

^ sobre ~is atos °
^^^^^ *"* ° mês de *^a. para fins de

10 II ^MntaX3S' T?^ trabalhistas' sociais' tributos federais, estaduais e municipais.
10.1.9. Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à CONTRATANTE a
ocorrência de qualquer impedimento do fornecimento. ltf a

CNPJ/MF: 16.444.804/0001-10 - Avenida José Ba.bino de Souza, s/n, Centro, Sobradinho/BA.
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10.1.10 Qua.squer ônus aecorrentes de despesas ou indenizações por acidente de trabalho serão
de exclusiva responsablrdade da CONTRATADA assim como no caso d ' ' i a
reclamações trabalhistas ' ' e aJulzamento de

10.1.11. Entregar os produtos em perfeitas condições de consumo, no local dia e horário

rnMTpfrAnfCnt°KPela SeCretaría MuniciPal de Educação, sendo de total responsabilidade da
dos produtos a °bSerWinCia das normas Pertinentes ao armazenamento, locomoção e entrega

10.1.12. Proceder à execução dos fornecimentos, de acordo com sua proposta e, com as normas
e condiçoes_prev,stas no Edital de Pregão Eletrônico (SRP) „• 039/2020 e anexos, inclusive com

?na?míS2Sní -daS Lh;itaçoes e Contratos Administrativos, respondendo civil e
malmente, pelas conseqüências de sua inobservância total ou parcial
.13. A contratada poderá ser acrescido ou diminuído o objeto dos fornecimentos dentro dos
3S estabelecidos na Lei n° 8.666/93 e alterações.

10*1 '*' A rnMTRATAnA °eVerá a'nda manter durante toda a vigência do presente contrato
e demali ZÍ«I faJJT ™ ^^ observar e cumPrir íodas as normas de vigilância sanitária
e demais que se façam necessar.as para a perfeita execução do presente contrato

10.2. As obrigações da CONTRATANTE são:

in°Í;,1mfíf*Uar ° pa9ament0 a'ustad°. "o prazo e nas condições estabelecidas na Cláusula deste
instrumento

ii^^:::^^pessoas
SOliCÍtado- desde *"* -tendidas às

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10 520 de 2002 n
licitante/adjudicatárío que ' '

11'1\™a fSÍ.nar,° term° de C0ntrat0 ou peitar/retirar o instrumento equivalente quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta; quanoo
11.2. não assinar o iermo de contrato, quando cabível;

11.3. apresentar documentação falsa;

11.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

11.5. ensejar o retardamenio da execução do objeto,

11.6. não mantiver a proposta;

11.7. cometer fraude fiscal:

11.8. comportar-se de modo midóneo:

SanÇÔeSd0 item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva em

COmportamento ínidôneo- entre «rtros. a declaração falsa quanto às condições de
*° enquaúta^10 como ME/EPP ou o conluio entre os liitt l

q odções de

momenod .T como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licrtaçao, mesmo após o encerramento da fase de lances.

1.1. O licitante/adjudicatarro que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
S3nÇ0GS,

1.1.1.Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;

CNPJ/MF: 16.444.804,000,-10 -Avenida JoséBalbinc de Souza, s/n. Centro. Sobradinho/BA.
CEP. 48.925-000 - sobradinho.licitacao@gmail.com
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d° COntrat°' P" «">» exclusiva da

mesmos Sera cobrada multa de 2% (dois por cento, do va.or da parte nâ

1.1.4.Suspensâo de licitar e impedimento de contratar com o órgão entidade ou unidade

srra Administraçâo púbiíca °pera e La <«-"°
de ^dinho. observando-

a Administraçâo pú

lrd0r ^ q fatUrament0 da licitante ™n«>*>n.. Caso o
valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será

piementaçâ d i::do seu vai-»-»- *
1.2.2.Não havendo qualquer importância a ser recebida pela licitante

o vocad lh
vencedora esta serápla licitante vencedo

o vocada a recolher o Municipio de Sobradinho, o valor total da multa, no prazo d
10 (dez) aias contado a partir da data da comunicação

1-3. A tatante vencedora tera um prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir da data de

1.4. Ern caso do relevação da multa, o Municipio de Sobradinho se reserva o direito de cobrar
perda e danos porventura oabiveis em razão do inadimplemento de outras obrigações não

^rt3 "^^ n0Va?a° ^'^ """ ^^ ^ «'^
o', To^Trli ^ TT^^^ » M<"**W> «bllc.. enquanto
os mot.vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabiNtaoâo

Contratada ressarcir a Contratante pelos preju/zos causados-
.6. A penalidade de multa pode ser apücada cumulativamente com as demais sanções

1.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de práOca de infração
admin» rativa tipificada pela Lei n» 12.846, de 1« de agosto de 2013, como ato evoà

ZST ' nf°nal °U eStran96Íra' CÓpiaS d° P™ Administrativo nec ssária
da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas á autoridade competente
cho fundamentado para ciênci diã

pesa deverão ser remetidas á autoridade competente
om despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de

investigação prelim-nar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR

Í^T1°^amTTS demaiS infra?6eS adn™stra«-s não consideradas t
ç

adn™stra«-s não consideradas como ato

ZL£7Z U eStran9eíra "°S termos da Lei "° 12-846. de 1» deagosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa

f Prej"iZOS à A^inis,ração Pública
les'vo cometido por pessoa jundica'

.licitacao@gmail.com
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1.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta
do icrtante, o Município ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente
conforme artigo 419 ao Código Civil.

1.11. A aplicação oe qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo

ob^aÍdoVseqUe'aSS89Urará ° COntradÍtÓrÍ° e a ampla defesa ao ücitante/adjudícatário,
,ocs inipn n nrpuictn na Lei n° 8.666, de 1993. e subsidiariamente na Lei

1.12.. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravdade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

1.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF

1.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Keferencia.

1.15.»■ A aplicação ae qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário

1 Q7T^nnOnPrOCediment° PreVÍSt° na Lei n° 8"666' de 1993' e subsidiariamente na Lei
n 9VÍJ4, de 1999.

1.16. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da condu.a do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

1.17. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

15iUv^at0 unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a
XII e XVII do art. 78 da Lei n" 8.666, de 1993, e com as conseqüências indicadas no art 80
da mesma Le., sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência,
anexo ao tuital.

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993.

rr.MTDATAC^°S e rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
<~un i ka IADA o direito a prévia e ampla defesa.

12.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
adm.n.strat.va prevista no ar;. 77 da Lei n" 8.666, de 1993.

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos:

12.4.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES

13. É vedado à CONTRATADA:

13.1.1. caucionar ou utihzar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira'

U1^i3^^ de Ín—— - parte da

CNPJ/MF:
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES

. de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.
15. Os casos omissos serão decididos rifla
n° 8.666, de 1993, na Le, n° 10 520 de

• de Defesa do ConsLmidor - e normas e princípios gerais dos contratos"

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

, segundo as disposições contidas na Lei

, de 1990 -

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

Sobradinho, 14 de dezernbro üe 2020

MUNICÍPIO D ADINHO/BA
Luiz Vicente Berti Tb -res Sanjuan

Prefeito Munbpal

CONTRATANTE

ROSALY DOS Assinad0^forma
CAMTOC r^* di9ita'P°r
bAN I Ub:564 SANTOS:564288O4468
-tnr>r\ a A^n Dados:2020.12.14
28804468 15=5^1-o

LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA
Rosaly dos Santos

Representante Legal

CONTRATADA

Testemunh

Nome:

CPF/MF n°.

2-

Nome:

CPF/MF n°

*»"*> ^ Centr°' «obradinho/BA
licitacao@gmail.com
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AR
TENSÃO 110/220 V
SPLIT INVERTER
ADICIONAIS

REMOTO/DISPLAY
PROCEL_

Valor

CONDICIONADO
ÇÃO 24.000 BTU

TIPO SPLIT, MODELO

CARACTERÍSTICAS
' CONTROLE
DIGITAL/TIMER/SELO

MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA

^2^B^^

, PrBsidente da CPL.

MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

**« ELETRÔNICO n". 039/2020. Fica adjudicado o objeto- "Aquisição de
. para atender o omorama Rmcii rJ^ _ÍjT M.cluls|Çao de

ggicos, para atender o programa Br
VALOR GLOBAL: R$ 4.873,29'(Quatro
VIGÊNCIA: até 31/03/2021

,s Didáticos Escolares e

^ ** SaCret8rifl MUnÍC'Pal de Educa«*>-e três reais e vinte e nove centavos)

de 24/08/2001, que ,n i fmestruh™ de Choves Púbfico, Bmsileiro - ICP-Brosil.


