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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONTRATO N» 123/2018
PROCESSO ADM. N° 082/2018

PREGÃO PRESENCIAL N'020/2018

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA RITA E A EMPRESA HML COMERCIAL LTDA • VENCEDORA DO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

N" 020/2018, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, NA FORMA ABAIXO;

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE SANTA RITA,ente de Direito Público Intemo, sediado á Rua
Juarez Tâvora, n° 93, Centro, CEP: 58.300-410, Santa Rita, Estado da Paraíba, inscrito no Cadastro Geral do

Contribuinte do Ministério da Fazenda sob o n° 09.159.666/0001-61, neste ato representado pelo Excelenlissimo
Prefeito Municipal, o Sentior EMERSON FERNANDES A. PANTA, Inscrito no CPF/MF sob o n° 827.071.464-04,
doravante denominado CONTRATANTE,e do outro lado, a empresa HML COMERCIAL LTDA,inscrita no CNPJ/MF

sob o n® 05.393.059/0001-00, sediada na Rua Josefa Taveira, n" 354, Mangabeira I, CEP: 58.055-000, Cidade de
João Pessoa/PB, neste ato representada por GISELE COSTA GOMES, inscrita no CPF sob o n° 567,695.474-49 e

RG sob o n® 1.065.706- SSP/PB, doravante denominada CONTRATADA,resolvem celebrar o presente instrumento,
mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÃUSULA PRIMEIRA - DO SUPORTE LEGAL

1.1 - O presente contrato reger-se-á pelos seguintes diplomas legais:
a) Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações;
b) Lei Federal n® 10,520/2002;
c) Decreto n® 3,555/2000;

d) Lei Orgânica do Município de Santa Rita
e)

Lei Complementar n® 101/2000;

f)

Lei Complementar 123/2007

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
2.1 - Os recursos financeiros necessários ao custeio do Contrato, são oriundos:
02.090
04 122 2501 2033

SECRETARIA DE CULTURA. DESPORTO. TURISMO E LAZER

Coord, das Atlv, Adm, da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer
Elementos de Despesas

3390,30
001

Material de Consumo
Fontes de Recursos
Recursos Próprios

CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO

3.1 - O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER MUNICÍPIO DE SANTA

RITA, PB, dentro das especificações contidas no Edital do Pregão Presencial n° 020/2018, na Ata de Registro de
Preços n® 013/2018 e anexos que fazem parte deste instrumento independentemente de transcrição.
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CLÁUSULA QUARTA- DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
4.1-0 Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes de acordo com as cláusulas avençadas,e em obediência
aos diplomas legais mencionados na Cláusula Primeira do presente instrumento, demais legislações pertinentes e
pelas condições constantes no ato convocatório.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
6.1 - Constituem obrigações da CONTRATANTE;

5.1.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pefa CONTRATAD,
5.1.2 Pagar no prazo contratado, a importância correspondente ao fornecimento do objeto;
5.1.3 Fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei 8.666/93.
5.2- Constituem obrigações da CONTRATADA:

(W

5.2.1. Fornecer o objeto constante no Anexo I -Termo de Referência do instrumento convocatório
5.2.2. As entregas deverão ser feitas de acordo com a necessidade e solicitação da contratante;
5.2.3. Comunicar a Contratante imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha a interferir
na entrega do objeto.

5.2.4. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária
e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.
5.2.5. Substituir no prazo de cinco dias, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços
que apresentarem alterações, deteriorações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às

exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou
pagamento.

5.2.6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e
expressa autorização do Contratante.

5.Í7. Manter, durante a vigência do contrato ou instrumentos equivalente, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo

licitatório, se for o caso, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.
5.2.8. Emitir Nota Fiscal correspondente á sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na
fase de habilitação.

5.2.9. Executar todas as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente, enquadrandose, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes.
5,2.10.0 retardamento na entrega do objeto, não justificado considerar-se-â como infração contatual;
5.2.11. Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos
verbais motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito.

CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAfiíENTO
6.1-0 pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis, de acordo com a quantidade solicitada e efetivamente
entregue, conforme o valor fixado na proposta pela CONTRATADA, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura,

devidamente atestado o recebimento por setor técnico competente, comprovando o recebimento do objeto deste
Termo.

6.2 - A Contratante pagará a Contratada, o valor anual estimado de R$ 15.962,00 (quinze mil novecentos e

sessenta e dois reais) pela entrega total do objeto licitado de que se trata a Cláusula Terceira deste contrato;
6.3 - A Contratada deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura para liquidação e pagamento da despesa pela Prefeitura
Municipal de Santa Rita, quando deverão comprovar que estão mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação.

6.4 - O pagamento ficará condicionado á regularidade da Contratada, devendo a mesma apresentar cópias das
Cerfidões Federal, Estadual e Municipal,
6.5 - Não sendo feita a regularização no prazo estabelecido, o contrato poderá ser rescindido e a Contratada sujeita
às multas estabelecidas neste Contrato;

6.6 - O pagamento somente será liberado após a dedução de eventuais multas que lhe tenham sido impostas em
decorrência de inadimplência contratual;
6.7 - Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na fatura, será objeto de correção pela

CONTfRATADA e haverá,em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente
regularizado;
6.8 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RiTA reserva-se o direito de suspender o pagamento se os produtos
a serem entregues não estiverem de acordo com o ESTABELECIDO no Edital e seus anexos;
6.9 - Dos pagamentos devidos à licitante vencedora serão deduzidos os impostos e contribuições em conformidade
com a legislação vigente;
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6.10 - O FORNECEDOR se obriga a manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação
exigidas na licitação, inclusive a condição de não empregar trabalhador menor na forma da Lei 9.854, de 27.10.99.
Assume, ainda, a obrigação de apresentar,junto à Nota Fiscal, os seguintes comprovantes devidamente atualizados:
a) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do
FORNECEDOR, compreendendo a Certidão de Quitação de Tributos e a Certidão Quanto a Divida Ativa ou outras equivalentes, na forma da Lei - expedidas, em cada esfera do Governo, pelo órgão competente;

b) prova de regularidade perante o INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, mediante apresentação da CND
- Certidão Negativa de Débito;

o) prova de regularidade perante o FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mediante apresentação
do CRF - Certificado de Regularidade de Fundo de Garantia, fornecido pela Caixa Econômica Federal.
6.11 -o pagamento será efetuado por ordem bancária - crédito em conta corrente, informada quando da
apresentação da proposta de preços final.
CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

7.1 O presente contrato terá vigência contratual até o final do exercício financeiro, com validade e eficáci
após a publicação de seu extrato na imprensa oficial.

7.2. Os materiais deverão ser entregues na SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER,
prazo de até 02(dois) dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

7.3. No ato da entrega dos materiais, as Notas Fiscais devem conter as quantidades e especificações de todos os
itens fomecidos.

7.4. O transporte do material deverá ser feito em veiculo adequado que garanta a qualidade e integridade dos
mesmos,sendo todos entregues em perfeito estado.

7.5. A contratada obrigar-se-á a substituir, sem ônus para a contratante, o material licitado entregue avariado ou
impróprio ao uso a que se destina.

7.6. Os materiais deverão ser entregues de acordo com a necessidade da Secretaria solicitante, no seu endereço
ou em outro local previamente determinado pela mesma, mediante solicitação.
7.7 As entregas deverão ser feitas de acordo com o cronograma da SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,
TURISMO E LAZER da Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB.

CLÁUSULA OITAVA ■ DAS SANÇÕES
8.1- Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n" 8.666/93, a adjudicatària ficará sujeita, no caso de atraso
injustificado assim considerado pela Administração, de execução parcial ou inexecução da obrigação, sem prejuízo
das responsabilidades civil e criminal, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades, cumulativamente
ou não:

a) advertência

b) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado contratado, no caso de inexecução parcial ou
total da obrigação assumida;
c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de corttratar com a

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, por até 04 (quatro) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
8.2 - a justificativa para o não cumprimento da obrigação, não se aplicando a multa referida no subitem anterior, só
será considerada em casos fortuilos ou de força maior, devendo ser apresentada por escrito.

8.3 - a lícitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de
entregar documentos exigidos ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá ficar impedida de licitar e contratar com a União, Estadas, Distrito Federal
ou Municípios, pelo prazo de até 05(cina)] anos, sem prejuízo das muitas previstas no edital e no contrato e das
demais cominações legais.

8.4 - Caraclerizar-se-á formal recusa a contratação, podendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, a seu
exclusivo Juízo, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para que manifestem interesse na

contratação, em igual prazo, e atendidas todas as condições editalicias para fomecimento do objeto licitado ou então
cancelar o item as seguintes hipóteses:
8.4.1, Após decorridos 05 (cinco) dias da convocação da PREFEITURA MUNíCIPAL DE SANTA RiTA sem que a
licitante vencedora tenha retirado e assinado o instmmento contratual.
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CLÁUSULA NONA ■ DA RESCISÃO

9.1.0 inadimplemento de cláusula ou condição estabelecida neste Contrato, por parte da CONTRATADA,assegurará
ao CONTRATANTE o direito de rescindi-lo, mediante notificação, com prova de recebimento.
9.2. Além de outras tiipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei n" 8.666/93, constituem motivos para a
rescisão deste Contrato:

a]atraso Injustificado na execução do Contrato, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação
ao CONTRATANTE:

bj subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto acordado, salvo por autorização expressa e

devidamente justificada pela Contratante. Bem como a associação da CONTRATADA com outrem, fusão, cisão ou
incorporação;

9.3. Ao CONTRATANTE é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do artigo 79, Inciso I da Lei n"
8.666/93, apllcando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem
como as do artigo 80.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Instrumento serão decididos pela
Contratante, segundo as disposições contidas nas legislações relacionadas na Cláusula Primeira deste Contrato ou
demais legislações pertinentes, como também o constante no Edital;

10.2. É vedada a Contratada ceder, sublocar ou transferir no todo ou em parte o objeto contratado, salvo por
autorização expressa e devidamente justificada pela Contratante;
10.3. Fica eleito o Foro da Cidade de Santa Rita, Estado da Paraíba,como competente para dirimir quaisquer questões

oriundas da execução deste Contraio, renunciando-se desde já, outros por mais privilegiados que seja;
10.4. E por estarem avençadas, as partes assinam o presente Instrumento em quatro vias de Igual teor e forma, para
que produza os seus devidos e efeitos legais.
Santa Rita - PB, 14 de setembro de 2018.

EMERSON FERNANDES A. PANTA
Prefeito Constitucional
Contratante

./■

HllílirÕOMEéciAL tÍDA
CNPJ: 05.393.059/0001-00
Contratada

TESTEMUNHAS: 1).

2).
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Anexo ao Contrato n" 123/2018

Item
02

Descrição
Bola de Beach Soccer Oficiai Termotec,
confeccionada com Pu, indicada para ser usada em

Und

Qtd

Marca

Valor Unt

ValorTotal

Und.

10

Magussy

RS 32,10

RS 321,00

Und.

10

Wecker

RS 35,00

RS 350,00

Und.

30

Maqussv

RS 33,70

RS1.011,00

Und.

30

Maqussv

RS 31.00

RS 930,00

Und.

300

Alex

RS 4,90

RS 1.470,00

Und.

30

Alex

RS 396,00

RS 11.880,00

areia fofa, diâmetro 69 cm x 6 m
03
OS

06

Bola de Espiribot Confecionada com pvc, costurada
Bola oficial de Basquete,tamanho masculina
Bola oficial de Basquete,tamanho mirin
Coletes confeccionados em malha, cor amarelo

20

tamanho sub 09

Padrão Completo: Uniforme com 16 camisas
listradas em poiiester com numerai nas costas,
tamanhos variados, 16 calções lisos em microfíbra
21

com forro, cordão e elásticos, tamanhos variados +

16 pares de melões + 02 conjuntos de bermudas e
camisas de goleiros, ambos acochoados em
tamanhos variados.

RS 15.962,00

Total

(30

A

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nM23/2018
Processo n° 082/2018

Pregão Presencial SRP n° 020/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB
Contratada: HML COMERCIAL LTDA
CNPJ: 05,393.059/0001-00

Fundamentação Legal: Lei n" 10.520/2002 e Lei n° 8.666/1993 e suas alterações posteriores

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER MUNICÍPIO DE SANTA RITA,
PB.

Valor R$ 15.962,00 {quinze mil novecentos e sessenta e dois reais)
Vigência: Até o final do exercido financeiro
Data da Assinatura: 14/09/2018

EMERSON FER ANDES A. PANTA
PREFEITO C NSTITUCIONAL

.W .V.J.

DIÁRIO OFICIAL ELETRONI
Criado pela Lei Municipal n® I.R24/20n, Publicada no DOE n" 01, Ano 01, de 01/04/2013.

MUNICÍPIO DE SANTA RITA - PARAÍBA
N« 899

Quarta-feira,26 de setembro de 2018

ANO 06

Municipal de Santa Rita, PB, Praça Gclúlio Vargas. n°

PODER EXECUTIVO

40B. centro. Santa Rita, PB, no horário de Ü8;Ü0 às
13:00

GABINETE DO PREFEITO

horas

ou

através

do

link

hllD://]icil.icocs.sanlnrila.Dhuov. br/catcgory/ editais/.
PORTARIA N".490/2018

Santa Rita. 26 de setembro de 2018.

Dispõe sobre licença para mestrado de
servidor

efeli\o

e

adoia

outras

CONSTITUCIONAL

DO

Maria Ncuma Dias Chaves

Pregocira - CPL/PMSR

providências.
O

PREFEITO

MUNICÍPIO DF.SANTA RITA, t£stadoda Paraíba, no
uso das suas atribuições legais previstas na lei Orgânica do
Município, com lUlcronoart 40 e41 da laiiMunicipal n°
900/98 e no Processo Adminisiradvon" 135/2018.

r
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n° 123/2018

Processo n° 082/2018

Pregão Presencial SRP n" 020/2018

Contratante: Prefeitura Municipal dc Santa Rita/PB

RESOLVE:

Contratada: HML COMERCIAL LTDA

Art. I°-Conceder Licença para mestrado pelopericdo

CNPJ: 05.393.059/0001-00

de Ol(um) ano. a senhora Ladjanc Fidclís Felinio

Fundamentação Legal; Lei n° 10.520/2002 e Lei n°
8.666/1993 c suas alterações posteriores

Bizcrra. ocupante do Cargo Supervisor Eduaicional
(Zona Uibana) Matrícula Fimeionai n° 20130039. com

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO,

Lotação Fixada na Secrcuiria dc Educação do Município

PARA

de Santa Rita.

SECRETARIA

ATENDER

AS

DE

NECESSIDADES

CULTURA.

DA

DESPORTO,

TURISMO E LAZER MUNICÍPIO DE SANTA
Art 2° Esta Portaria entra cm vigor na data da sua
publicação.

RITA. PB.

Valor RS 15.962,00 (quinze mil novecentos c sessenta
c dois reais)

Santa Riia-PB, 28 de agosto de 2018.

Vigência: Ate o final do excrcicio financeiro
Datada Assinatura: 14/09/2018

Emerson Fernandes .A. Panta
Emerson Fernandes A. Panta

Prefeito

Prefeito Constitucional

Secretaria dc Administração c Gestão
Comissão Permanente de Licitação
EXTRATO DE CONTRATO

Reliricação

Pregão Presencial ii" 027/2018
Processo n® 099/2018

CONTRATO N" II6/2018
PROCESSO N"036/2017

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 007/2017

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS DE

MEDICAMENTOS. VISANDO

ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA

DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE

SANTA RITA. PB

CONTRATADA: SANTA MARIA COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA - ME
CNPJ; 19,253.218/0001-86

O Município de Santa Rita, PB. através da Comissão
Permanente de Licitação, endossa a retirada do item
7.2.1.7 do instrumento convocatório, bem como

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI N® 10.520/2002E

LEI

N® 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES

POSTERIORES.

alenta que o Certificado dc Boas Práticas de

OBJETO:

Fabricação e Controle emitido pela autoridade
Sanitária do País dc origem deverá ser colocado no
envelope 1. referente a Proposta Comerciai. O dia
do certame permanece inallcrado. dia 27 de setembro
de 2018 às 09:30. O Edital poderá ser retirado na sedo
da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura

ALIMENTÍCIOS
PERECÍVEIS
E
NÃO
PERECÍVEIS PARA ATENDER A NECESSIDADE

AQUISIÇÃO

DE

GÊNEROS

DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTA RITA - PB.

VALOR

RS:

1.671.830.20 (UM

SEISCENTOS

E

OITOCENTOS

E

SETENTA
TRINTA

MILHÃO

E

REAIS

UM
E

E

MIL
VINTE

