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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONTRATO N® 126/2018
PROCESSO ADM. N" 082/2018

PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2018

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA RITA E A EMPRESA NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA -

ME ■ VENCEDORA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRtO • 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 Interno, sediado à Rua
Juarez Távora, 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 Excelentíssimo
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 NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 15.348.142/0001-11, sediada na Rua Antônio Paulino Marintio, n° 16, Mangabeira

II, Cidade de João Pessoa/PB, neste ato representada por FLÁVIO RICARDO DE MELO DE SÃ MARQUIM,inscrito
noCPF sob o n® 069.754.714-01 eRG sob o n° 314.3622-SSP/PB, doravante denominada CONTRATADA,resolvem
celebrar o presente Instrumento, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA 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 Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer
Elementos de Despesas

3390.30

Material de Consumo

Fontes de Recursos
001

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 parle deste instrumento independentemente de banscriçào.
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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
5.1 - Constituem obrigações da CONTRATANTE:

5.1.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas peta 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:

gv

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 título, 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.
5.2.7. 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 dxumentos 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 contratual;

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 esorito.

CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1- O 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 RS 3.740,00 (três mil setecentos e quarenta
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 â regularidade da Contratada, devendo a mesma apresentar cópias das
Certidões Federal, Estadual e Municipal;

6.5 - Não sendo feita a regularização no prazo estabelecido, o contrato poderá ser rescindido e a Contratada sujeita
ás 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 5scal ou na fatura, será objeto de correção pela
CONTRATADA 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 a 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 cantralo, 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 domicílio 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 CNO
- Certidão Negativa de Débito;

c) 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.
CLÁUSUU SÉTIMA- PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
7.1 O presente contrato terá vigência contratual até o finai do exercício financeiro, com validade e eficáci Mal
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 fornecidos.

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-ã 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 adjudicatária Rcará 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 csnto) 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 contratar 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 fortuitos ou de força maior, devendo ser apresentada por escrito.
8.3 - a licitante 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, Estados, Distrito Federal
ou Municípios, pelo prazo de até 05(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das
demais comínações legais.

8.4 - Caracterizar-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 fornecimento do objeto licitado ou então
cancelar o item as seguintes hipóteses:

8.4.1. Após decorridos 05 (cinco) dias da convocação da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA sem que a
licitante vencedora tenha retirado e assinado o instrumento contratual.
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CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1.0 inadimplemento de cláusula ou condição eslabelecida 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 hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei n° 8.566/93, 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;

b)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, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem
como as do artigo 80.

CLÁUSULA DÉCIlVIA - 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 parle 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 Paraiba, como competente para dirimir quaisquer questões
oriundas da execução deste Contrato, 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.

7j
EMERSON FERNANDES A.PANTA
Prefeito Constitucional
Contratante

NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME
CNPJ: 15.348.142/0001-11
Contratada

TESTEMUNHAS: 1)

2).
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Anexo ao Contrato n° 126/2018

Item

Descrição

Und

Qtd

Marca

Valor Unt

ValorTotal

18

Chuteira em Pro em couro natural,tamanho 37 ao 43

Und.

100

Tokker

R$ 37,40

R$ 3.740,00

Total

R$ 3.740,00

UZE BRINDES E UNIFORMES
NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA-ME

PROCURAÇÃO

Aos 10 (décimo) dias do mês de Abri! do ano de 2018(Dois Mil e Dezoito), a empresa Natalia Priscila dos Santos
Silva ME sediada à Rua: Antônio Paulino Marinho ns. 16- Bairro: Mangabelra II JoSo Pessoa - PB Fone:(83)3238-

7892,inscrita no CNPJ/MF sob n®. 15348142/0001-11 e lE n* 16197166-0 representada neste ato pela Sra. Natalia
Priscila dos Santos Silva, casada, portador de identidade 2707817SSP-PB,CPF(MF)n® 059.096.364-30,com a função
na empresa de Diretora, domiciliado neta capital Rua: Adalgisa de Luna Sobreira,73- Mangabeira II -CEP: 58.057150 no telefone 98824-6866. Aos quais confere poderes para o Sr. Arthur Antunes dos Santos Silva, casado,

portador de Identidade 3.147.820 /SSP-PB, CPF (MF) n® 081.930134-50, com a função na empresa de
representante, domiciliado nesta capital Rua: Antônio Paulino Marinho, 16- Mangabeira II - João Pessoa/PB,

representá-lo junto aos Ó^ãos públicos, sejam Federais, Municipais, Estaduais ou Autarquias em geral em todo
território Nacional com finalidade de participar e requerer editais de concorrências, tomadas de preço, pesquisas
de preços,carta convite ou qualquer modalidade de compra e venda, podendo para tanto no exercício do presente
mandado, negociar preços, dar lances verbais, assinar declarações de quaisquer naturezas solicitadas no edital,

assinar termos de responsabilidade, assinar contrato de fornecimento e outros documentos caso a outorgante seja
vencedora, entregar e solicitar amostras, visitar técnicas para fins de qualquer certame licltatório, interpor ou
desistir inclusive administrativos, solicitar entrega de documentos para cadastramentos, assinar ficha cadastral,
assinar proposta de preço, entregar propostas, rubricar documentos de terceiros, assinar atas, transigir, desistir,

enfím praticar para todos os atos necessários ao fiel cabal cumprimento do presente mandato. O presente
instmmento terá validade por Ol(Um)ano.

REPRESENTANTE LEGAL
iATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA
RG: 2707817SSP/PB

CPF: 059.096.364-30
SERVico^*Bui.':viEiBA&U}STA:;£a{1aonisn(iTAi.
âKtuWíieMiiVMrtbauti•smauí:^
I
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Rua: Antônio Paulino Marinho n®. 15, Bairro Mangabeira II

Joào Pessoa - PB Fone: 3238-7892 e-mail. ativaçomerciaijp@gmail.com
CNPJ/MF sob n°. 15348142/0001-11 e Inscrição Estadual n" 16197166-0
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12/04/2016

hllps://autdigita[.azeveclobastos.not.br/home/comprovante/46551104161452390036
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOAO PESSOA

Av. Epilácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, JoSo Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax:(83)3244-5484
http://www.azevedoba5tos.nol.br
E-mail: cartoho@azevedobaslos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL
O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em \firtude de Lei, etc...
DECLARA para OS devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital'ou na
referida seqüência,foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Conegedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Se/o Digital: ABC1234^
X1X2) e dessa forma, cada aulenlicaçâo processada pela nossa Serventia pode ser corifirmada e verificada tantas vezes quanto for r^ecessano
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-dlgital/

A autenticação digitai do documento faz prova de que. na data e hora em que ela foi realizada, a empresa NATAUA PRISCILA DOS SANTOS
SILVA • ME tinha posse de um documento com as mesmas caracleristicas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa
NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇAO foi emitida em 12/04/2018 08:32:59(hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1", 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001. como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME ou ao Cartório
pelo endereço de e-mail autenticafSazevedobastos.not.br

!.not.br e informe o Código de Consuila desta

Para Informações mais detalhadas deste ato, acesse o site
Dedaraçâo.
Código de Consulta desta Declaração: 957355

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 11/04/201917:14:37(hora locai).
'Código de Autenticação Digital: 46551104161452390036-1

'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n» 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n® 13.105/2015, Lei
Estadual n° 8.721/2008. Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.
O referido é verdade, dou fé.
CHAVE DIGITAL

PreMtnde d« Rsfúbiles
CmM

UMMa PiMâria H.* UOM.
^MdUBOMttaiaOOt.

https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprov3nte/46551104181452390036
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n° 126/2018
Processo n° 082/2018

Pregão Presencial SRP n® 020/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB
Contratada: NATALiA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME
CNPJ: 15.348.142/0001-11

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$ 3.740,00 {três mil setecentos e quarenta reais}
Vigência: Até o final do exercido financeiro
Data da Assinatura: 14/09/2018

EMERSON FERNANDES A. PANTA
PREFEITO CONSTITUCIONAL

DIÁRIO OFICIAL ELETRONICOíí
Criado pela Lei Municipal n° 1.524/2013, Publicada no DOE n° 01. Ano 01, de 01/04/201,3,

MUNICÍPIO DE SANTA RITA - PARAÍBA
N« 901

Sexta-feira, 28 de setembro de 2018

ANO 06

PODER EXECUTIVO

í GABINETE DO PREFEITO

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, através da
Comissão Permanente de Licitação toma público aos
interessados no REGISTRO DE PREÇOS PARA

AQUISIÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

DE

MATERIAL

DE

HIGIENE

INFANTIL. VISANDO ATENDER AS DEMANDAS

DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE SANTA RITA, PB, que foi protocolado pedido de
impugnaçào ao Edital pela empresa Guedes Distribuidora
de Produto de Limpeza Eireli - ME, inscrita no CNPJ n"

Contrato n° 125/2018
Processo n"082/2018

Pregão Presencial SRP n"020/2018

Contraianic; Prefeitura Municipal de Santa Riia/PB
Contratada: L & ,I TRANFER LTDA
CNPJ:07,046.164/0001-07

Fundamentação Legai: Lei n" 10,520/2002 c 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 RS 67.375,00 (sessenta e sete mi) trezentos e
setenta e cinco reais)
Vigência; Ate o llnal do cxercicio financeiro
Data da Assinatura: 14/09/2018

24.483.944/0001-25, em 26 de setembro de 2018. Por

todo o exposto, entendemos que as razões da Impugnaiite
são absolutamente infundadas, não havendo necessidade
dc revisão c/ou modificação das cláusulas edilalícias, eis

que não existem impedimentos qitc impeçam a
continuidade do Pregão Presencia! n°022/2018. lendo cm
vista que esui corretamente adequada à Lei 8.666/93 c Lei
10.520/02. Em face da impugnaçào referida e cm
cumprimento ao disposto no art. 3" da Lei n" 8.666/93,
todo o teor ilo pedido,em referência, bem comoa resposta
à impugnaçào encontram-se à dispcsiçào dos interessados
na sede da referida Comissão.

Santa Rita, PB,27 de setembro de 2018.
Maria Ncuma Dias Chaves

Emerson Fernandes A. Panla

Prcgoeira

Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO

PODER EXECUTIVO

Prefeito: Emerson Fernandes A.Panta
Contrato n" 126/20)8
Processo n"082/2018

GESTÃO

Pregão Presencial SRP n" 020'2018

ELETRÔNICO:

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Riia/PB

Secretaria de Administração c Gestão
Endereço:

Contratada: NATALIA

PRISCILA

DOS SANTOS

SILVA-ME
CNPJ: 15,348.142/0001-11

Fundamentação Legal: Lei n" 10.520/2002 e Lei n"

8-666/1993 esuas 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 RS 3.740,00(três mil setecoitos e quarenta reais)
Vigência: Até o final do exercício financeiro
Data da Assinatura: 14/09/2018
Emerson Fernandes A. Panta

Prefeito Constitucional

RESPOSTA A RECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇO N."022/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N." 091/2018

DO

DIÁRIO

OFICIAL

Av.Juarez Távora -s/n- Centro - Santa Rita - Paraíba
-58.300-410

Correio eletrônico:

_diario(^^imarhajibjj^v^b^

