










PREFEÍTURA MUNICIPAL DE

VÁRZEA GRANDE

tmiaA. • ' ac^icdiia^í

ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO

UCITAÇÂO
PMVQ

b) Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento iicitatório público;

c) Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de

qualquer tipo;

d) Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou

celebrar contrato administrativo;

f) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações

de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato

convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; e

g) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a

administração pública,

12.2. Nos termos do art. 7° da Lei n. 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar com o

município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste termo de

referência e das demais penalidades legais, aquele que:

a) Não assinar o Contrato ou retirar a Autorização de Fornecimento quando convocado dentro do

prazo de validade de sua proposta;

b) Apresentar documentação falsa;

c) Deixar de entregar os documentos exigidos para o certame;

12.3. Com fundamento no art. 9° da Lei n. 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93,

sem prejuízo, o Fornecedor fícará sujeito, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes

penalidades:

12.3.1. ADVERTÊNCIA;

12.3.1.1. A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada nos seguintes

casos:

a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que não

acarretem prejuízos para a Contratante, independentemente da aplicação de multa;

b) Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos e/ ou serviços ora contratado, desde

que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou

Inidoneidade;

c) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos

serviços da Contratante, a seu critério, desde que não sejam passíveis de sanção mais grave;

12.3.2. MULTA;

12.3.2.1. Conforme disposto no (Art. 86 da Lei 8.666/93), na forma prevista no instrumento

convocatório ou no Contrato; neste caso a Contratante aplicará a MULTA CONTRATUAL

correspondente a:

a) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de fornecimento ou

prestação de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimpiida;
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