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PREFEITURA MUNICIPAL DESANTARITA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO N» 069/2017

CARTA CONVITE N« 001/2017
PROCESSON'056/2017

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS
AOS QUE EXECUTAM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATRAVÉS DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA,E RL COMÉRCIO VAREJISTA DE
MULRUTILIDADES LTDA-ME - MODALIDADE CONVITE N° 001/2017 - DO
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA FORMA ABAIXO.

D
MUNICIPAL DE SANTA RITA, ente de Direto Público Interno, sediada na Rua Juarez Távora. n"93 Centeo Sanb
nfisofilfi/nnm
fi?'neste
l ab
frepresentado pelo llusl-ssimo
Cadasfo
do ConIribuinte
do Ministerio
da Fazenda
o n'.
Ü9.159.6O6/0001-61,
PrefetoGeral
Municipal,
Sr. EMERSON
FERNANDES
ALVINOsobPANTA.
^oravante denominada CONTRATANTE, e. do outro lado, RL COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES LTDA-ME oessoa
jurdra de dfreto privado, inseria no CNPJ sob o n» 22.226,670/0001-63,.Inscrição Esteduai n». 16.256,851-7, comsede na cidade de

Cabedelo-PB siluada a R.Pastor José Alves de Oliveira, neste ato legalmente represenbda pelo(a) Sr.(a). Reginaldo da Silva Galdino
Júnior, porlador (a) do RG n» 3.499.785 SSP/PB, denominada CONTRATADA resolvem celebrar o presente CONTRATO para
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de fardamento, destinados aos que executam serviços de
manutenção, através da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB.
ÇLÂUSULA PRIMEIRA-SUPORTE LEGAL

1.1

O presente Conteato reger-se-á petos seguintes diplomas legais:

a) An 23, Inciso II, Aliiea V,da Lei Federal n". 8.666/93 e suas alterações posteriores
b) Lei Federal n°, 8,666/93 e suas alterações posteriores;
c) Lei Orgânica para o Muntopio de Santa Pite;
d) Lei CoíTplementar n®, 101/2000;
e) Lei Complementem®. 123/2006.

CLÁUSULASEGUNDA- RECURSOS FINANCEIROS

2.1. Os recursos necessários para custeio do presente contoab são os seguintes:
02-120 SECRETARIADE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
^2.361.1404.1006 Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrutura
33BQ.30.00.000

Material de Consumo

^
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CLÁUSULA TERCEIRA- OBJETO DO CONTRATO

3.1. Constitui objeto deste Contrato Contratação de empresa especializada para o torneamen^^rdamento^linados aos que
executam serviços de manutenção, através da Secretaria de inffaestrutura, Obras e Serviços

Rita, PB. de arardo com as espedticações conSdas no Edtei do Convite n» 001/2017. o quai tez parte integrante deste instrumento
independentemente de transaição. a fim de suprir as necessidades da Prefeitora Munidpa!de Sanb Rita.
CLÁUSULA QUARTA- EXECUÇÃO DO CONTRATO

41 O Contrato deverá ser executado fielmente petas partes de acordo com as cláusulas aqui avançadas e em obediênda aos diploras

legais mencionados na Cláusula Primeira deste Contrato, respondendo cada uma pelas consequênaas de sua inexecuçao total ou
pardal.

CLÁUSULA QUINTA-OBRIGAÇÕES D/« PARTES

5.1. Consfituemobrigações da CONTRATANTE;

r.nMTOATAnA

ho

a) Pernifir. durante a vigênda do Contrato, o acesso dos representantes/prepostos e empregados da CONTRATADA ao lorai oe

execução do contrato nas dependências da Prefeitura Munidpal de Santa Rita/PB. desde que devidamente identificados e
acompanhados por representante da CONTRATANTE;

b) Promover o aconpanhamento e a fiscafizaçâo quando da execução do contrato, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anobndo
em registro próprio as telhas detectadas e comunicando á CONTRATADA a ocorrência de qualquer teto que exija medidas
correfivas por parte desta;

-

^

c) Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade na execução do contrato e interromper imediatamente a mesma, se ter o
caso:

d) Devolver os produtos que não apresentarem condições de serem utilizados;

e) Solidter a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo setor responsável pelo acompanhamento e
fiscalização do contrato;

^

Impedir que terceiros executem o objeto deste Contrato;

g) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solidtedos pela CONTRATADA;
h) Fiscalizar o contrato na forma deposta no ar^o 67 da Lei n®. 8.666/93;

i)
j)

Efetuar o pagamento à CONTRATADA em ate 30(trinta) dias após o atesto da Nota Fiscal/ Fatura do Produto;
Atester a execução do objeto deste Contrato por meio da Secretaria Soiidtente;

5.2. Consfituemobrigações da CONTRATADA

a) Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento do produto, teis como;
1)salários; 2)seguros de acidente; 3)taxas, impostos e contribuições; 4)indenizações; 5)vales-refeição; 6)vâles-transporte e 7)
outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo:

b) Manter, ainda, os seus errpregados idenfificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente-qiíâlquer um
deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disdplinares da Prefeitura Munidpai de Santa Rita/PB;
0) Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Prefeitura Municipal de Santa R'ita/PB;
d) Responder petos danos causados diretemente à Prefeitura Municipal de Santa R'ita/PB ou a terceiros, decorrentes dè súa culpa ou
dolo. durante o Ibrnedmento do produto, não exduindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
pela Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB.

e) Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da Prefeitura Munidpal de Saiitã Rita/PB e,
quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução do contrato;

1)

Executar o contrato de acordo com as necessidades e o interesse da Prefeitura Munidpal de Santa R'ita/PB, conforme Ciáusuia
Dédma Primeira;

g) Efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de uso e subsfituir os produtos porventura fora das especificações
constantes no editai, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do recebimento da comunicação expedida pelo setor
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato;

h) Comunicar à Prefeitura Munidpai de Santa Rita/PB, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esdaredmentos que julgar necessário;

i)

Jusfificar, no caso de descumprimento do prazo de execução do contrato, por esaib, em ate 24 horas contadas da entrega
fi-ustrada;

j)

Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, se verificar condições que possam prejudicar a execução do contrato ou a iminênda de

fetos que possam interferir nesta execução, bem como atraso ou paralisação da entrega, apresentando razões jusiificadoras. as
quais serão objetos de análise que poderão ser ou não aceitas pela Contratante;
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k) Encontrar-se em dia com as obrigações fiscais, trabalhistas e previdendárias, em conformidade com o previsto no procedimento
lidfotorio;

I) Manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assunidas todas as condições de habifilaçâo e qualificação expdas no
referido procedimento, durante toda a execução do contrato;

m) Aceitar, nas mesmas condições lidiadas, os acrésdmos ou supressões que se fizerem necessários, observando-se,,,>efl0tíy5(§r'^^
caso,o disposto na Lei n". 8.666/93;

O®

n) Demais exigências complemenlares especificadas no Anexo I.

CLÁUSULASEXTA-PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ 16.200,00 (dezesseis mil reais), conforrhqo Anexo
contrato, correspondente à aquisição do objeto do presente contrato, ate 30(trinta) dias após o atesto na Nota Fiscal feiúra
apresentação dos documentos de cobrança devidamente atestados pela autoridade cornpetente.

6.1.1.0 prazo de pagamento será contado a parir da data final do perbdo de adimplemento de cada parcela.

6.2. A CONTRATADA deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura para liquidação e pagamento da despesa pela Prefeitura Municipal de
Santa Rita, em Santa Rita/PB, quando deverão ser mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação.
': '
6.3.0 pagamento ficará condicionado à regularidade fiscal da CONTRATADA, devendo a mesma apresentar, juntamente com a Nota
Fiscal/Fatura, provas da regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Munidpal, Seguridade Social e FGTS, em original ou
fotocópia autenticada.

6.3.1. Não sendo feita a regularização no prazo estabelecido, o contrato/ata poderá ser rescindido(a), ficando a CONTRATADA sujeita
às penalidades nele(a) estabelecidas.

6.4. Qualquer erro ou omissão havido na documentação fiscal ou na fetura será objeto de correção pela CONTRATADA,
suspendendo-se o prazo de pagamento ate que o problema seja definitivamente regularizado.
'y

6.5. A Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB re^rva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da abstação,os produtos/serviços
fornecidos esfiverem em desacordo com as especificações estabeleddas no edital.

6.6. A Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB poderá deduzir da imporSnda a pagar os valores correspondentes às multes ou
indenizações devidas pela CONTRATADA.

6.6.1. Caso haja muita por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:
I-a multa será descontada do valor total do respectivo contrato; e

,, .-

'

II - se o valor da multa for superior ao valor devido pela execução contratual, responderá a CONTRATADA pela sua
diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, quando for ò raso,
■

cobrada ^dicfelmente.

-

6.7. Nenhurn pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de iiquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso
gere direito à alteração de preços ou compensação financeira por atraso de pagamento.

.

i ..

6.8. O pagamento ^rá efetuado por ordem bancária - Crédito em Conta Corrente, informada, por escrito, pelo Empresário ou
Soaedade empresária contratada, no ato da assinatura do contrato que autoriza o depósito dos vaiores em sua conta corrente. »

6.9. Dos pagamentos devidos à CONTRATADA serão deduzidos os impostos e confribuições em conforrridade com a legislação
vigente, inclusive as de ordem munidpal.

.v

CLÁUSULASÉTIMA- REVISÃO DE PREÇOS

Dl!' de Custos contendod®™"strar
derelativas
maneiraadara
do preçoemdegeral,
radalucro
itemeconstante
de sua
proposta,
de
Planilha
as parcelas
todosaoscomposição
insumos,encargos
parfidpaçâo
percentual
em através
relação ao
preço ínal.

7.2. A não apresentação da Planilha de Custos impossibilita à unidade administrafiva a proceder a iituras revisões de preços, caso
venha a contratada solicitar o equilíbrio econôrríco-finanoeiro.
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7.3. A cada pedido de revisão de preço deverá a contratada corrprovar e jusKcar as alterações havidas na planilha apresentada à
época da elaboração da proposta, demonstrando a nova corrposição do preço.

7.4. No caso do contratado ser revendedor ou representante comercial deverá demonstrar de maneira clara a composição do preço

constante de aia proposta, com descrição das parcelas relativas ao valor de aquisição do produto com Notas Fiscais de
Fábrica/Indústria, encargos em geral, lucro e parídpação percentual de cada item em relação ao preço final(Planilha de Custos).
7.5. A critério da Administração Municipal poderá ser exigida da CONTRATADA liste de preços expedida pelos tebricantes, que
conterão, obrigatortemente, a date de inicio de sua vigência e numeração seqüencial, para instrução de pedidos de revisão de preços.
I

7.6. Na análise do pedido de revisão, denire outros CTitérios, a Administração Municipal adotará, para verificação dos preços constentes
dos demonstrafivos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado denire empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou
comerdalizadoras, a ser realizada pela própria unidade ou por inslitoto de pesquisa, utilizando-se, tembém,de índices setoriais ou outros

adotados pelo Governo Federal, devendo a deliberação de deferimento ou indeferimento da alteração sofidteda ser instruída com
jusfificafiva da escolha do CTitério e memora dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 15(quinze) dias.
7.7. O percentual diferencial entre os preços de mercado vigente à época do julgamento da lidteção, devidamente
propostos pela Contratada será mantido durante toda a vigência do registro. O percentual não poderá ser alterado de
reajuste econômico durante a vigência do registro.

7.8.A revisão do preço terá validade a parfir da date da soiidteção, desde que aprovada pela autoridade competentej
7.9. É vedado á Contratada interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de pn

estando

caso, sujeite ás sanções previstes no Editei e no Contrato.

7.10. A revisão levará em consideração preponderantemente as normas legais federais, esteduaís e municipais, que são sobêranâs à
previsão desta cláusula.

'

CLÁUSULA OITAVA-PRAZOS
8.1.0 presente Contrato terá vigência até o final do exercido financeiro, com validade e eficácia legal após a publicação do seq exfiato

na imprensa olidal.

|•

8.2. Os produtos deverão ser entreguesem 02(duas) remessas, sendo a primeira no prazo màxinto de 40(quarenta) dias, contados da
date de assinatura deste presente instrumento, e a outra quando da soiidteção do contratante.

CLÁUSULA NONA-SANÇÕES
9.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou refirar o instrumento equivalente, dentro dp prazo

estebeleddo pela Prefeitura Munidpal de Santa Rite/PB, caracteriza o descunprimento totel da obrigação assunida, sujeitando-o às
penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, bem como à multa resdsória de até 30% (trinta por cento) sobre o valor
global atualizado da proposta, em relação a todos os itens em que tenha sido vencedor.

9.2. O atraso injusfiticado na execução do contrato será apurado mediante processo admtnisfi'afivo, podendo sujeitar o contratedó à multe
de mora de 0,5%(cinoo dédmos por cento), por dia de atraso, sobre o valor dos materiais/equipamentos/serviços não
entregues/conduidos, estendo liniteda a 10%(dez por cento) sobre o valor totel do contrato, nos termos do art 86 da Lei 8.666/93.
9.2.1. Entendendo a Administração que a demora tornou inúfil a prestação do produto ou do serviço, poderá a Prefeitura Munidpal de
Santa Rita, confornre previsão do art 86,§ 1° da Lei 8.666/93, resdndir uniiateralmente o contrato, nos termos dO art:78 e inciSPS da
mesma norma, bem como poderá aplicar as demais sanções previstes no art 87 da Lei 8.666/93.
9.3. Em caso de inexecução totel ou pardal do contrato, a Administração tem o poder-dever de apurar eventuais práficas sandónâVeis,
mediante processo admnistrativo onde será assegurada a prévia e ampla defesa ao contratado, aplicando-se-lhe, conforme o caso, as
penalidades administrafivas previstes no art 87 da Lei 8.666/93, discrirrinadas adiante, de forma cumutetiva ou não,sem prejuízo das
responsabilidades dvil e crimnal perfinentes:
a) advertênda;

b) em caso de inexecução total da obrigação assumida: muita de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato ou do
empenho;

•

c) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, injustificadamente ou por mofivo não aceito pela Prefeitura
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Municipal de Santa Rita: mulía de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou do errpenho, cuja obrigação nele
contida esteja ínadímpllda;
d) suspensão tenporária do direito de participar de licitação e inpedimento de contrair coma Prefeitura Munidpal de Santa Rita
e os demais órgãos que connpõem a Admnislração Munidpal, por afe 02(dois) anos.
e) dedaração de ínidoneidade para fidfer ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
deferminanfes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que

será concedida sempre que o contratado ressardr a Admínisiração pelos prejuízos resultantes e após, decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no indso anterior.

9.4.Com fundamento no arfigo 7° da Lei n." 8.666/93, ficará impedida de lidfer e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de

até 05(CINCO) anos, garantido o direito prévio da cílação e da ampla defesa,sem prejuízo de multa de até 30% do valor esfimado para
a contratação e demais cominações legais, a licitante e a adjudicalária que:

j. ,

a) Não celebrar o contrato;

b)
c)
d)
e)

Deixar de entregar documentação exigida no certome;
Ensejar o retardamento da execução do objeto;
Não manfiver a proposta, injusfificadamente;
Falhar ou fi'audar na execução do contrato;

Q
g)
h)
i)

Comportar-se de modo inidôneo;
Cometer fraude fiscal;
Fizer declaração felsa;
Apresenfer documentação felsa.

9.5. Ajusfificaliva para o não cumprimento da obrigação, não se aplicando a multa referida no subitem anterior, só será considerada ém
casos Ibrtuitos ou de torça maior, devendo ser apresenfeda por escrito.

: :

9.6. Além das penafidades citadas, a Contratada ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadasfro de Regisfro de

Fornecedores - CRF da Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV
da Lei n®. 8.666/93.

:

9.7.As sanções de advertência e impedimento de licitar e contratar coma Administração da Prefeitura Municipal de Sanb.Rita ou
com a Admnislração Pública poderão ser aplicadas á Contratada junfemente com as de muita, descontando-a dos pagamentos a
serem efetuados.

9.8. O valor da multa, aplicado após regular processo administrafivo, será descontado da CONTRATADA, observando-se os
pagamentos eventualmente devidos peto CONTRATANTE ou da garanfia contratual ou, ainda, quando for o caso, cobrados
judicialmente.

9.8.1 Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o CONTRATADO obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15(quinze)
dias, contado da comunicação olidal.

'

.

9.8.2 Esgobdos os meios admnistralivos para cobrança do valor devido peto CONTRATADO ao CONTRAT/\NTE, e^ será
encaminhado para inscrição em dívida afiva.

9.9.Após o trigèsimo dia de atraso, o CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, caracterizando-se a inexecução total do seu objeto.
CLÁUSULA DÉCIMA-DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Da aplicação das penas de advertênda,suspensão temporária ou de multe, cabe recurso, no prazo de 5(dnco)dias úteis á conter
da in&nação do ato.

10.1.1. O recurso será dirigido à autoridade superior, por interntedio da que praticou o ato recorrido, que poderá reconsiderar^sua
dedsão, no prazo de 5(dnco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo,fezê-lo subir, devidamente infornrBdo.

|•

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
11.1. Os instrumentos ou aparelhos que fizerem parte do objeto da lidteção que deu origem a este contrato deverão estar devidamente
montados, no local a ser espedficado pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de
Santa Rita, PB.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
COMISSÃO PERM/yvIENTE DE LICITAÇÃO(CPL)- Praça Getúlio Vargas, n° 40B-centro-Santa Rite, PB.
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121 O conlralD será aooiTíJanhado e fiscalizado pela Prefeitira Municipal de Sanla Rila/PB. alravés

j

do Município de Santa Rila/PB que deverá indicar os servidores responsáveis peto controle,e que serão designados para esse fim

para represen6-Ia,sefnpre que for necessário.
CLÃUSULADÉCIMA TERCEIRA- DARESCISÃO

13;1, O hadiitptemsrt, de clàu!>ila oi condição eSadetecida nosS Confab. por parla da CONTRATAÔH^sseporaré
CONTRATANTE o direito de resdndi-to, mediante notificação, com prova de recebimento.

112.Alêm de outras;Wfcsea eapressanonla pre.is6s no arfgo 78 da Lei n'. 8.666ra3 consdueu, irafuos para a resdsao deste
Atraso itjuslfedo na execoção do Contato, bem «mu a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação à

br™ãto»9B?o,cessão ou tanslbrência talai ou parcial do objeto acordado, bemcemo a assodaçao da CONTRATADA
comoufrem fosão, cisão ou incorporação;

13
3 À CONTRATANTE é reconhecido o direito de rescisão adrrinistrativa. nos termos do artigo 79. inciso I da Lei n<\ 8.666/93.
SÍÍ^SÍZu^d^asdbpotáSesdosparâgrafcspr™™
CLÁUSULA DÉCl MA QUARTA- DA PUBLICAÇÃO

14.ljopresentehsii.menb será puMcado por Extralo,na incensa «ciai,no pratto da 05(cincol dias útais do níssubsectuent^^
de sua asanatora.

-

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

151. As dúvidas e casos onissos serão resolvidos pela autoridade conpetente da Contratante,obse^ando-se.sempre,as normas do

«.rElmresbremavençadas.as partes assinamopresentBinstrunBnbemcinc» vias de iguaiborebruB,para que produza osseus
devidos e efeitos legais, na presença das testemunhas abaixo consignadas.
Santa Rita. 01 de junho de 2017.

Emerson Femand^AlvIno Panta
Pfflfeito ConstitugopaL

fe^^^TVVBtMOtTtOTILIDADES LTDA- ME
contratante
CNPcTN'22.226.670/0001-63

TESTEMUNHAS:

1")

^

OPT". C5é..5cíJ cri.*1-7+

