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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO

COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇAO
CONTRATO N» 018/2019
PROCESSOADM.N° 002/2019

PREGÃO PRESENCIAL N'002/2019

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA

RITA E A EMPRESA JUAREZ BARBOSA PEQUENO - MODALIDADE PREGÃO

PRESENCIAL N° 002/2019, DO TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM. NA
FORMA ABAIXO:

jMunícIpiodeSanIaRila, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL,com sedeà Rua Frederico Ozanan,n°44, Centro, Santa Rita,
CEP:58.300-280, Santa Rita-PB,inscrito(a)no CNPJ sob o n° 08.699.269/0001-10, neste atorepresentado(a}pelaSecretáriaMunicipaldaAssislênciaSocial,

CONCEIÇÃO AMÃLIA DA SILVA PEREIRA, doravante designada CONTRATANTE, e do outro lado, a JUAREZ BARBOSA PEQUENO, inscrita no
CNPJ/MF sob o n" 14.088.010/0001-35, com sede á Rua José de Alencar, n" 333, Bairro IMACULADA,CEP: 5B309-290, Cidade de Bayeux -PB,
neste ato representada por EDILENE PEREIRA DOS SANTOS, inscrita noCPF/MFsobo n° 026.281.834-55, doravante denominada CONTRATADA,
resolvem celebraropresente instrumento, medianteas seguintes cláusulas econdições:
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) LeiFederaln®10.520/2002;
c) Decreton°3.555/2000;

d) Lei Orgânica do Municipio de Santa Rita
e) Lei Complementam" 101/2000;
f) Lei Complementar 123/2007
g) Decreto Municipal n''038/2017
USULA SEGUNDA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

1 - Os recursos financeiros necessários ao custeio do Contrato,são oriundos:
02.111
08 244 1707 2190
3390.32
00001

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCÍA SOCIAL
Distribuição de Maiet^is para Pessoas Carentes
Material, Bem ou Sennço para Distribuição Gratuita
Recursos Próprios

CLÁUSUU TERCEIRA - OBJETO

3.1 - O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEÍTURAMUNICIPALDESANTARITA,PB,dentrodasespecificaçõesconüdasno
Edital do Pregão Presencial n" 002/2019, naAtadeRegistrodePreçosn" 003/2019 eanexosquefazempartedestelnstrumentolndependentementede
transcrição.

CLÁUSUU QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
4.1 -O Contraio deverá ser executado fielmente pelas partes de acordo com as cláusulas avançadas,e em obediência aos diplomas legais mencionados na
Cláusula Primeira do presente Instrumento, demais legislações pertnenles e pelas condições constantes no atoconvocatório.
4.2 A execução do contrato será objeto de acompantiamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da Contratante,

designamos para Gestor do presente contrato a Sra. NICOLE DE ARRUDA FALCÃO TEIXEIRA, portadora do CPF 061.361.044-07,
Diretora Departamento de Compras e Almoxarífado, Símbolo COM - IV, com lotação fixada na Secretaria Munidpal de Assistência do
Município de Santa Rita - PB.
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4.3 O fiscal do Conlrato, o Sr FRANCISCO DE ASSIS FERREIA DA CUNHA, portador do CPF 046.240.784-54, Coordenador Jurídico,

com lotação fixada na Secretaria Municipal de Assistãnda do Município de Santa Rita - PB, formalmente designado, e
comprovadamente habilitado para gerenciar o presente termo, será o responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais,
inclusive as pertinentes aos encargos complementares.

ClJ^USUU\ QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
5.1 -Constituem obrigaçôesda CONTRATANTE:
5.1.1 PrestarasinformaçõeseosesclarecimentosquevenhamasersolicitadaspelaCONTRATADA;

5.1.2 Pagar no prazo contratado,a importância correspondente aofomecimentodoobjefo;
5.1.3 Físcalizarocontrato naforma disposta noartigoô7daLei 8.666/93.
5.2 -Constituem obrigaçôesda CONTRATADA:

52.1. ForneceroobietoconstanlenosAnexoslelidoinstrumenloconvocatório
5.2.2. Substituir o produto que por ventura esteja fora das especificações constantes no Edital, sob pena de aplicação de penalidades prevista neste
instrumentoouem legislação pertinente amatéria;

5.2.3. Disponibilizar para entrega, a primeira remessa do objeto licitados, em um prazo de 08(oito) dias decorridos da publicação do extrato
contratual;

5.2.4. Asentregasdeverãoserfeitasemparcefasdeacordocomanecessidadeesolicitaçâodaoontratante;

5.2.5. FomecertodooobjetolidtadoemconformidadecomasnormastècnicasexigidaspelaABNTedemãisnormasqueregulamentamaqüalidadedos
citado objeto;

^

5.2.6. Desenvolver boas relações com os funcionários da Contratante, acatando quaisquer sdidtações, instruções e o que emanar dos setores
competentes;
5.2.7. Manter,duranteavígènciadoccmtrato,ãscondíçõesapresentadasquandodaparticipaçãonestalicitação.
5.2.6. ComunicaraContratanteimediatamente,qualquerocorrénciaouanormalidadequevenhaainteíferirnaenlregados objetos.

Cl^USULA SEXTA- DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1 -AContratantepa9arãaContratadâ,ovaloranualestimadodeR$ 100.000,00(cem mil reais) pelaentregatotaldoobjetolicitadodequesetrataaCláusula
Terceira destecontrato;

6.2 - A Contratada deverá apresentar Nota Fiscal^atura para liquidação e pagamento da despesa pela Prefeitura Municipal de SantaRita.quandodeverão
comprovarqueestãomantidasasmesmascondiçõesiniciaisdehabiiitação.

6.3 -OpagamenloficaràcondicionadoàregularidadedaConlralada,devendoamesmaapresentarcópiasdasCertidõesFederal, Estadual e Municipal;
6.4 -Nãosendofeilaaregularizaçãonoprazoestabelecido.oconlratopoderáserrescindidoeaContratadasujeitaàsmultasestabelecidasnesteContrato;
6.5 - O pagamento somente será liberado após a dedução de eventuais multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplência contratual;
6.6 - Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na fatura, será objeto de correção pela CONTRATADA e haverá,em decorrência,
suspensãodoprazodepagamentoatéqueoproblemasejadefmitivamenteregularizado;
6.7-A PREFEITURAMUNiCIPALDESANTARITAreserva-seodiratodesuspendefopagamefltoseosprodutosasefementfeguesnâoestiveremdeacordo
comoESTABELECIDONOEditaeseusanexos;

6.8 - Dos pagamentos devidos à iicitante vencedora serão deduzidos cs impostose contribuições em conformidade com a legislação vigente;
6.9 - O FORNECEDOR se obriga a manter, durante a vigência do contrato. Iodas as condições de habílilaçâo exigidas na licitação, inclusive a condição de não
empregartrabalhadormenornaformadaLei 9,854,de27.10.99. Assume,ainda.ad3rigaçâo de apresentar,juntoàNota Fiscal,osseguintes comprovantes
devidamente atualizados:
a) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do FORNECEDOR,compreendendoaCertidãode
Quitação de TribuloseaCertidãoOuantoaDIvidaAtiva-ou outras equivalentes,na forma da LeI-expedidas,em cada esfera doGoverno, pelo
õrgãocompetente;

b) prova de regularidade perante o INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, mediante apresentação da CND •Ceitidão Negativa deDébito;
o) provaderegularidadeperanIeoFGTS-FundodeGarantiadoTempodeSmviço.medianteapresentaçãodoCRF-CertificadodeRegularidadede
FundodeGarantla,fornecidopelaCaixaEconõmicaFederai.

6.10-opagamento será efetuado porordembancária-cráditoemconta corrente,informadaquandodaapresentaçãoda proposta de preçosfinai.
CÚUSULA SÉTIliflA- PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

7.1 Opresentecontratoterávigènclade12(doze)meses,comvaiidadeeeficácialegalap6sapub!icaçãodeseuexIralona imprensa oficial.
7.2 O objeto deverá ser entregue em perfeito estado, condições plenas de uso e de acordo com o discriminado no edital, podendo a CONTRATANTE a qualquer
momento solicitar análise do referido objeto e na hipótese do mesmo não estar de acordo com o contido no instrumento convocatório, devolvê4o sem que haja
qualquer ônus per parte da contratante, não excluindo a contratada das penalidades previstas no instrumento convocatório ou em legislação pertinente a
matéria;

7.3 Oobjelodeveràserentre9uenoprazode6h(seishords)apartirdasolicilaçãodefomecimento, noendereçoindicadopela solicitante/CONTRATANTE.cxxn
todoscsajstosreferenteaotransporteeentregaderesponsabiiidadedãconlralada;

7.5 As entregas deverão ser feitas em total conformidade com as solicitações advindas da contratante, atendendo as disposições contidas noTemto
de Referência(Anexo!);
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CLÁUSULA OITAVA • DAS SANÇÕES
8.1-Comfundamentonosartigos86e87da Lei n®8.666/93.aadjüdicatâriaficafásujeila,nocasodeatfasoinjus{ificado assim considerado peia Adminisüaçâo, de
execuçãoparciai ou inexecuçãoda obrigação,semprejuízo das responsabilidades ovilecnmínai.asseguradapréviaeampiadefesa,àsseguintespenaiidades,
cumuíabvamenteounão:
a) advertência

b) muita de até10%(dez por cento]sobreovalorestimado contratado,no casodeinexecuçâoparcíaiou lotai da obrigação assumida:
c)suspensâdemporâriadodireitodeparbcipardeliótaçâoeimpedimentodecontratarccffliaPREFEiTURAMUNiCiPAL DE SANTA RiTA, por até 04
(quatro)anos;

d)declaração de inidoneidadepara licitarou contratarcom a Administração Pública.
8.2 - a justificativa para o não cumprimento da obrigação, não se aplicando a multa referida no subitem anterior,só será consideradaem casosfortuitos
ou deforça maior,devendo ser apresentada por escrito.

8.3 -aiídtanteque,convocadadentrodoprazodevaiidadedesuapresta,nãoceiebraroconlralo.deixardeentregardocumentosexígidosouapresentar
documenlaçãofalsaexigidaparaocertame.ensejaroretartiamentodaexecuçâodeseu objeto,nâomantiveraproposta.falharwifraudarnaexecuçâodocontrato,
compoflar-sedemodoinidôneooucometerfraude fiscal, poderá ficarimpedida de licitare contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo
deaté05(cinco) anos,semprejuizodasmuitas previstas no editaienocontratoedas demaiscominaçãeslegais.
8.4 • Caracterizar-se-à formal recusa a contratação, podendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, a seu exclusivo Juízo, convocar os licitantes

remanescentes, na ordemdeclassificação.paraquemaniíesteminteressena contratação,emiguaiprazo.eatendidastodasascondiçõeseditaiíciasparafomedmenlo
(M)jeloiicitadoouentãocancelaroltemasseguinteshipóteses:

8.4.1. Após decorridos 05 (cinco) dias da convocação da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA sem que a licitante vencedora tentia retirado e
assinado o instrumento contratual.

""LÀUSUU nona.DA RESCISÃO
d.1. O inadimplemento de cláusula oucondiçãoestabeiecidanesteContrato, por parteda CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTEodIreitode
rescindi-lo, mediantenotificaçâo,com provada recebimento.

9.2. Além deoutras hipóteses expressamente previstas no artigoTS da Lei n°6.666/93, consbtuem motivos para a resdsão deste Contrato;

a)atraso injustificado na execução do Contrato, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;
b}subcontrataçâo, cessão ou transferência lotai ou parcial do objeto acordado, salvo por autorização expressa e devidamente jusfificadapeia Contratante.Bem
comoaassociaçãodaCONTRATADAcomoutrem,fusão,cisãoouincorporaçâo;

9.3. AoCONTRATANTEéreconhecídoodireitoderescisâoadminislrativa,nostermosdoaríigo79,incisoidaLein°8.666/93, aplicando-se,noquecouber,as
disposíçõesdosparágrafosprimeiroesegundodomesmoartigo,bemcomoasdoar1igo80.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste instrumento serâo decididos pela Contratante, segundo as disposições conbdas nas

legislais relacionadasnaClâusulaPrimeiradeste Contrato oudemaislegislaçõespertinentes,como também oconstante no Editai;

10.2. É vedada a Contratada ceder, subiocar ou transferir no todoou em parteo objeto contratado, salvo por autorização expressa e devidamentejustificada peta
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 Contrato,
renunciando-sedesdejá,outros por mais privilegiados que seja;
E por estarem avençadas, as partes assinam o presente instrumento em quatro vias de igual leore forma, para que produza os seus devidos e efeitos legais.
SantaRita - PB,05 de fevereiro de 2019.

EMERSON FER NANDES A. PANTA
Prefeito Constitucional

CONCEIÇÃO AMÁLIA DA SILVA PEREIRA
Secretária Municipal de Assistência Social

?

"A CfW R r?v.'^X

JUAREZ BARBOSA PEQUENO
CNPJ; 14.088.010/0001-35

TESTEMUNHAS: 1)_

2).
CPFn»

CPFn»
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Anexo ao Contrato n° 018/2019

Especificação

Item
01

FORNECIMENTO de

urna funerária

adulto,

Und.

Qtd.

Und

100

FabricantdMarca
Procedência
Fabricante

Preço Unt.

Preço Total

R$800,00

R$80.000,00

R$350,00

R$14.000,00

R$250,00

RS 2.500,00

R$3,50

R$3.500,00

confeccionada em madeira de Pínus com 1 Smm de
JPLAN

espessura; forro interno em TNT (tecido não
tecido), acabamento em verniz de alto brilho,

Marca

tampa com 04 (quatro) chavetas, com 06 (seis)
alças articuladas tipo parreira Dimensões; largura
da parte Inferior ombro 58cm, largura da parte

JPLAN
Procedência

superior ombro 64cm, comprimento da parte
inferior i,90m, na parte superior 1,96, altura 22cm;
padrão popular; modelo sextavado, com visor e
flores. OBS: as despesas com taxa de
sepultamento e translado dentro do município de

NACIONAL

Santa RIta/Pb, devem estar incluídas nos preços
do fornecimento acima referido.
02

FORNECIMENTO de

urna funerária infantil,

Und

40

Fabricante

confeccionada em madeira de Pínus com 18mm de
JPLAN

espessura; forro interno em TNT (tecido não
tecido), acabamento em verniz de alto brilho,

Marca

tampa com 04 (quatro) chavetas, com 04 (quatro)
JPLAN

alças articuladas tipo parreira Dimensões: largura
da parte Inferior ombro 43cm, largura da parte

Procedência

superior ombro 46cm, comprimento da parte
inferior 1,40m, na parte superior 1,46m, altura
20cm; padrão popular; modelo sextavado, com
visor e flores. OBS: as despesas com taxa de
sepultamento e translado dentro do município de
Santa RitaiPb, devem estar incluídas nos preços

NACIONAL

do fornecimento acima referido.
03

FORNECIMENTO de urna mortuária para nati-

Und

10

Fabricante

morto, sem visor, tipo cascão, alça dura e fundos
em madeira, com flores simples. OBS: as
despesas com taxa de sepultamento e translado
dentro do município de Santa Rita/Pb, devem estar

JPLAN

Incluídas nos preços do fornecimento acima

JPLAN

Marca

referido.
Procedência
NACIONAL
04

SERVIÇO de translado de urna funerária quando o
sepultamento for realizado fora do município de
Santa RítafPB.

Km

1.000

Espécie Tipo
Especial/Caminho
nete/Funeral/Marc
a/Modeío

GM/Montana
Davlnci Marsh
Total

R$ 100.00,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n° 018/2019
Processo n® 002/2019

Pregão Presencial SRP n° 002/2019

Contratante: Prefeitura de Santa Rita/PB, através do Fundo Municipal de Assistência Social
Contratada: JUAREZ BARBOSA PEQUENO
CNPJ: 14.088.010/0001-35

Fundamentação Legai: Lei n® 10.520/2002 e Lei n® 8.666/1993 e suas alterações posteriores

Objeto; CONTRATAÇÃO OE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURAMUNICIPALDESANTA
RITA,PB.

Valor R$; 100.000,00(cem mil reais)
Vigência: 12(doze) meses
Data da Assinatura: 05/02/2019

EMERSON FERNANDES A. PANTA
PREFEITO CONSTITUCIONAL

CONCEIÇÃO^ÁLIA DA SILVA PEREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL

