PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAçÃO E GESTÃO
coMrssÃo PERMANENTE DE LTCTTAçÃO

CoNTRATo N.076/2017
PROCESSO N" 031/2017
PREGAO PRESENCIAL NO OO5/2017

TERMo DE CoNTRATo PARA AOUIStçÃo DE MATER|ATS DE LTMPEZA/HTGtENE PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICíPIO DE SANTA RITA, E COMERCIAL MEDEIROS LTDA .EPP PREGÃO PRESENCTAL No 005'2017 - DO TtPO MENoR PREç0 PoR rTEM, NA FORMA ABATXO:
Pelo presente instrumento, de um lado a SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICiPIO DE SANTA RITA, inscrita no CNPJ sob o

no

08,694,22210001-63, sito a Avenida Flávio Ribeiro Coutinho, s/n, Centro, Centro, Santa Rita/PB, CEP 58 300-220, neste ato representado

pela sua Secretária de Saúde, a Sra. Maria do Desterro Fernandes Diniz Catâ0, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro
lado, COMERCIAL MEDEIROS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n.004.654,716/0001-63, com sede à Rua Olivia Azevedo Sena,
n.o 79, Bairro

Mangabeira Vll, CEP 58.058-070,Cidade de ioão Pessoa-PB, neste ato representada por Arnaldo Antônio da Silva, inscrito

sob o n.o263.778.454-72, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente TERMO DE CONTRAT0
PARA: AQUISIçÃ0 DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIG|ENE PARA ATENDER AS NECESSTDADES DE DTVERSAS SECRETARTAS
no CPF/MF

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, mediante as seguintes cláusulas econdiçôes:

CLAUSULA PRIMEIRA - SUPORTE LEGAL
1.1. O presente Contrato reger-se-á pelos seguintes diplomas legais:
Lei Federal n0. 8.666/93 e suas alterações posteriores;
Decreto Federal no .7 .89212013',
Lei Federal n". 10.52012002',
Decreto Federal n". 3.555/2000
Lei Orgânica para o Municipio de Santa Ritat
LeiComplementar n". 101/2000;
Lei Complementar no. 123/2006.

a)
b)
c)
d)
e)
l)
g)

CLÁUSULA SEGUNDA

-

RECURSOS FINANCEIROS

2,1. Os recursos necessários para custeio do presente contrato são os seguintes:
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Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde
Material de Consumo
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da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Méd
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Recurso Proprios
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do Programa da Viqilância Sanitária
Material de Consumo
Recurso SUS
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10 301 1603 2046

- Saúde da Família
Material de Consumo

10 301 1603 2046

- Saúde da Família
Material de Consumo

Recurso SUS
1

0 305 1 607 2047

10 305 1607 2047

e Controle da DST / AIDS
Material de Consumo
Recurso

!eve1ç{o e Controte

da DST / A|DS

Material de Consumo
Recurso SUS
10 305 16't4 2048

das Atividades de
Material de Consumo
Recurso

ia em Saúde

_l

10 305 1614 2048

Recurso SUS
10 301 2605 2051

'10

Man
das Atividades do Piso de
Material de Consumo
Recurso Próprio

301 2605 2051

Recurso SUS
1

0 302 1 604 20s3

do Centro de
Material de Consumo
Recurso

1

0 302 1 604 2053

do Centro de
Material de Consumo
Recurso SUS

10 302 1617 2055

de Rede de

icas . CE0

E

Psicossocial

Material de Consumo
Recurso
10 302 1617 2055

214

Manutenção de Rede de
Material de Consumo
Recurso SUS

Psicossocial

CESSIDADES DE
ntidas no Edilal do
te integrante deste

cLÁusULA QUARTA - EXECuÇÃo Do coNTRATo
4'1' o contrato deverá ser execúado fielmente pelás partes

de acordo com as cráusuras aquiavençadas
e em obedjêncra aos drpronras
Àa peras consequenciái oe sua inexecução totar ou parciar.

legais mencionados na cláusula Primeira deste
óontraio, respondendo caoa

- oBR|GAÇOES DAS PARTES
5.1, Constituem obrigaçÕes da CONTRATANTE:
Permitir, durante a vigência do Contrato, o acesso dos
execução do contrato nas dependências da Secretaria
representante da C0NTRATANTE;
Promover o acompanhamento e a fiscalização quando da
em registro proprio as falhas detectadas e comunicando à
cLAUSULA QUTNTA

a)
b)

representantes/prepostos e empregados da CONTR,\TADA ao local de
de Saúde, desde que devidamente identificados e aconrpanhados por
execução do contrato, sob os aspectos quantitativo e qualitalivo, anotando
C0NTRATADA a ocorrência de qualquer fato que exija rneclidas corretivas

por parte desta;
c)

d)
e)

Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade na execução do contrato e interromper imediatamente a mesma se Íor o caso
Devolver os produtos que não apresentarem condiçÕes de serem utilizados;
Solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicaçâo a ser feita pelo setor responsável pelo acompanhamento e fiscalizaçào
do contrato;

l) lmpedir que terceiros executem o objeto deste Contrato;
g) Prestar as informaçoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela C0NTRATADA;
h) Fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei no 8.666/93;
i) Efetuar o pagamento à CONTRATADA em até 30 (trinta) dias apos o atesto da Nota Fiscal/ Fatura do pr
i) Atestar a execuçâo do objeto deste conÍato por meio do setor Responsável;
5.2. Constituem obrigaçôes da CONTRATADA:
a) Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento do produlo,

q2-o

2) seguros de acidente; 3) taxas, impostos e contribuiçoes; 4) indenizaçôes; 5) vale-reÍeição; 6) vales-trans6

b)
c)

d)

porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;
Manter, ainda, os seus empregados identiÍicados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles
que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da Secretaria
de Saúde;
Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Secretaria
de Saúde;
Responder pelos danos causados diretamente à Secretaria de Saúde ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo, durante o
fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou o acompanhamento pela Secretaria cle
Saúde.

e)

0
s)

h)
i)
j)
k)
l)
m)

n)

Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade
da Secretaria de Saúde e. quando esses tenharn
sido ocasionados por seus empregados durante a execução do contrato;
Executar o contralo de acordo com as necessidades e o interesse da secretaria de
saúde, conforme cláusula Décima primeira,
Efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de uso e substituir os produtos porventura
fora das especiíicaçÕes
constantes no edital, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do recebimento
da comunicaçâo expedida peto setor
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato;
comunicar à secretaria de Saúde, por escrito, qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimenros que julgar
necessário,

caso
cON
fatos que possam i
Justificar no
comunicar à

p
escrito,
ta execuçã0,
rimento do

do contrato, por escrito, em alé 24 horas contadas ria entrega íruslrada,
Çôes que possam prejudicar a execuçào do contÍato ou a iminência de

, por

ou paralisaç.ão_da entiega, apresentando razÕes justiiicadoras, as quars

serão objetos de análise que poderão ser ou não aceitas peta coNTRATÀNTE;

Encontrar-se em dia com as obrigaçoes fiscais, trabalhistas e previdenciárias,
em conformidade com o previsto no procedimento
licitatório;

Manter-se em compatibilidade com as obrigaçÔes a serem assumidas
todas as condiçÕes de habilitação e qualifrcação exigidas no
referido procedimento, durante toda a execução do contrato;
Aceitar, nas mesmas condiçÕes licitadas, os ácréscimos ou supressôes que
se fizerem necessários, observando-sr:, en r qualquer caso,
o disposto na Lei no, 8.666/93;
Demais exigências complementares especificadas no Anexo

cLÁusuLA SEXTA - PREçOS

I

E CO

coN
aquir

6'1' A CONTRATANTE pagará à
o Anexo do contrato' correspondente à

00 (Quare e dois mile setenta e cinco reais), conforrne
ato, até
nta) dias após o atesto na Nota Fiscal faturada

30

mediante apresentaçâo dos documentos de c
6'1.1- oprázo oe pà'gam;nto será conrado a partir da data final
do periodo
6'2' A c0NTRATADA deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura para liquidaçãü
pagamento da despesa pela secretaria de saúde,
e, sa*ta
ser mantidas as mesmas condiçôes iniciais de'traoiiiüçao.
condicionado à regularidade fiscal da CONTRATADA devendo
a mesma apresentar, juntamente com a Nota
regularidade com iFazenda Federal, Estaduale úunicipat,
seguridàõ§ocàie rGTS, em original ou fotocopia
autenticada.

rr:.6l,illljil:.,lilo[lltil',.1.,,

R
6'
Fi

6'3'1' Não sendo feita a regularização no prazo estabelecido,
o contrato/ata poderá ser rescindido (a), ficanrjo a coNTRATADA
sujeita às penalidades nele (a) estabelecidas.
6'4'
são havido na documentaçâo fiscal ou na fatura será
objeto de correção pela CoNTRATADA, suspendendo-se
o
que o problema seja deÍinitivamente regularizado.
6'5'
reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no
ato da atestaçã0, os produtos/serviços ior necioos estrverenr
em desacordo com as especificaçoes estabelecidas no edital.

o
praz
A

i,l
í^)
t,
À/

6.6. A Secretaria de Saúde poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes às multas ou in
CONTRATADA.
6.6.1, Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:
| - a multa será descontada do valor lotal do respectivo contrato; e
ll - se o valor da multa for superior ao valor devido pela execução contratual, responderá a CONTRAT
que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda,
judicialmente.
6.7. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação íin
gere direito à alteração de preços ou compensação financeira por atraso de pagamento
6'8' O pagamento será efetuado por ordem bancária - Crédito em Conta Corrente, informada, por escrito, pelo Empresário ou Sociedade
empresárta CONTRATADA, no ato da assinatura do contrato que autoriza o deposito dos valores em sua conta corrente
6.9. Dos pagamentos devidos à CONTRATADA, serão deduzidos os impostos e contribuiçôes em coníormidade com a legistação
vigente
inclusive as de ordem municipal.
CLAUSULA SETIMA. REVISÃO DE PREÇOS
7.1' A CONTRATADA a deverá demonstrar de maneira clara a composição do preço de cada item constante
de sua proposta, através de
Planilha de Custos contendo as parcelas relativas a todos os insumos, encargos em geral, lucro e participação percentual
em relação ao

preço final.

7.2. Anão apresentação da Planilha de Custos impossibilitará à unidade administrativa a proceder a futuras revisoes

der

preços, caso venha

a C0NTRATADA solicitar o equilíbrio econômico-Íinanceiro.
7'3' A cada pedido de revisão de preço deverá a CONTRATADA comprovar e justlficar as alteraçôes
havidas na planitha apresentada a
época da elaboração da proposta, demonstrando a nova composição do preç0.

7'4' No caso do detentor do Registro de Preços ser revendedor ou ieprâsentante comercial deverá
demonstrar de maneira clara

a

parcelas relativas ao valor de aquisição do produto com Notas Fiscais
cada item em
al (planilha de Custos)
ADA lista de preços
0s íabricantes, que conterã0,
para instrução de
são de preços.
tração Municipar adotará, para verificação dos preços constantes cros

relação
e
ped

demonstrativos que acompanhem

o pedido,

pesquisa de mercado deáke empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras
e/ou
rto de pesquisa, utilizando-se, tarnbém, de indices setoriais ou outros

imento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruiria conr
Administração no prazo de 15 (quinze) dras
o da licitaçã0, devidamente apur-acjo, e os propostos
vigência do registro. O percentual não poderá ser
esde que aprovada pela autoridade competente
aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, es[ancio, neste

7'10' A revisão levará em consideração preponderantemente as normas legais
federais, estaduais e municipais, que sào soberanas
previsão
desta cláusula.

CLAUSULA OITAVA

-

a

PRMOS

8'1' o presente contrato terá vigência até o final do exercício financeiro,
com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato na
impressa oíicial.

8'2 os

empenhos decorrentes deste contrato deverão respeitar

o

exercicio financeiro vigente derxando ao encargo da proxima

administraçào efeluar os empenhos das obrigaçÕes referentes
ao próximo exercicio.
CLÁUSULA NONA

-

recusa
pela secretari
e B7 da Lei 8
9'1' A

todos os itens

SANÇOES

equ
à
sória de até 30% (trinta"pór centol soore o'vator gtobãi
assinar o contrato, aceitar ou retirar o inslrumento
mprimento lo-tal da obrigação assumida, sujeitando-o

ntro do prazo estabelecido
es previstas nos arrigos 86
da proposta, em relaçào a

cesso administrativo, podendo sujeitar o contratado a murta
materiais/equipamentos/serviços nào errtregrres/concru idcs,
os do art. 86 da Lei B 666/93.
ação do produto ou do serviço poderá a pMSFi, confornre previsào
os lermos do art. 78 e incisos da mesma normlr, benr corno podera
dever de apurar eventuais praticas sancionáveis,
ontratado, aplicando-se-lhe, conforrne o caso, as

, de forma cumulativa ou nà0, sem prejuizo das
a) advertência;

b) em caso de inexecução

total da obrigaçâo assumida: multa de ate 30% (trinta por cento) sobre o valor do conlrato ou cio enrpenho
lificadamente ou por motivo não aceito pela pMSR: multa de i0%

ja obrigaçâo nele contida esteja inadimplida;
mpedimenlo de contratar com a Secretaria rle Saúde/prefeitura
inistração Municipat, por até 02 (dois) anos
nistraçâo Púbrica enquanto perdurarem os motivos deternrinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, qLre será concedida
sempre que 0 contratado ressarcir a Administraçâo pelos prejuízos resultantes
e apos decorrido o prazo da sanção aplicacla cor,
base no inciso anterior.
9'4' Com fundamento no artigo 70 da Lei n'' 10.520/2002,frcaráimpedida de licitar e
de contratar com a Administração pública, pelo prazo
de até 05 (ClNC0) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla deÍesa,
sem prejuízo de multa de ate 30% do valor estimarjo para
a contratação e demais cominaçoes legais, a licitante e a adjudicatária que:
Não celebrar o contrato;
Deixar de
gida no certame;

a)
b)
entregar
c) Ensejar o retardam
do objeto;
d) Não mantiver a pro
mente;
e) Falhar ou fraudar na execução do conkato;
f) Comportar-se de modo inidôneo;
g) Cometer fraude íiscal;
h) Fizer declaração fatsa;
i) Apresentar documentaçâo falsa.

V§

ollsacgo não se
:"t"":f::l'kl'::
9! apreientada por aplicando a mutta rererida no subitem anrerior, so será considerada enr
ca-sos fortuitos ou ffii.::1.":1rPj:I:ll.
de força maior, rjevendo ser
esciito
ao canceramento de sua inscrição no cadasrro de Resisrro
de

P;X;âi?["13:%HJ'.T3:j,'j?,13:
Fornecedores - cRF da Prefeitura Municipat de santa Rita
e, no qr. .orour'ãrffi,i,
^]:"?]]H1r"l.1.3il_'li.l!ra,nda,
R Â6Â/q?
8.666/93.

il;,ffi1i:i}ffiir:tj;ffi ::;;:ffi ;j

9'7' As sançÕes de advertência e impedimento de licitar e contratar
com a Administração da secretaria de saúde ou com a
Adminiskação Pública poderão ser aplicadas à coNTRATAoI;unàÀãnle
com as de multa, áescontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

9

o administrativo, será descontado da CONTRATADA, observando-se
os pagamentos
garantia contratual ou, ainda, quando for o caso,
"
cobrados judicialmente

'

e

9
d

0 CoNTRATADO obrigado a recolher a importância devida
no prazo de 15 (quinze)

9'8'2 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor
devido pelo coNTRATADO ao coNTRATANTE, este
será encanrinhado
para inscrição em divida ativa.
9'9' ApÓs o trigésimo dia de atraso, o CoNTRATANTE poderá
rescindir o conkato, caracterizando-se a inexecução
toiai do seu objeto.
CLAUSULA DECIMA. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
10'1' Da aplicação das penas de advertência, suspensâo
temporária ou de multa, cabe recurso, no prazo de (cinco)dias
5
uteis a contar
da intimaçào do ato.
10'1'1' 0 recurso será dirigido à autoridade superior, por
intermedio da que praticou o ato reconido, que poderá
reconsiderar sua decisã0,
n0 prazo de 5 (cinco)dias úteis, ou, nesse mesmo prazo,fazê-losubir,
devijamenle
informado.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA

-

DA ENTREGA
sem sinais de violaçã0, umidade, sem inadequaçào
,.rr,,,r comptera seguranÇa durante o seu

:T: í.

Municiparde santa Rita, no horário das 07.00h
às 13:00 horas de

1í'3'

O produto será entregue, de forma parcelada,
de acordo com a solicitaçã0, contados a partir
da ciência da Nota de Empenho

FtscALtzAÇÃ0
e, que deverá indicar os servidores responsáveis
pero controre e
MSR.

dores deverão ser iníormadas, em tempo hábil,
à SMS, para que se

12'3' A coNTRATADA deverá manter preposto,
acetto pela sMS, durante o período de vigência
do contrato, para representá-ra, sernpre
que for necessário,

ONtrAtO, POr PArtC dA

to.

CONTRATADA,

ASSEgUTATá A

CONTRATANTE

a) Atraso injustificado na execução do Contrato, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE,
b) Subcontrataçã0, cessão ou transÍerência total ou parcial do objeto acordado, bem como a associação da CONTRATADA com outrem,
fusã0, cisão ou incorporação;

13'3.ACONTRATANTEéreconhecidoodireitoderescisãoadministrativa,nostermosdoartigoTg,incisoldaLeino 8666/93.aplicandose, no que couberem, as disposiçôes dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo B0

- DA pUBL|CAçÃO
14.1' 0 presente instrumento será publicado por extrato, na lmprensa Oficial, no prazo de ate 05 (cinco) dias úteis do mês subsequente
ao
de sua assinatura.
cLAUSULA DECTMA QUARTA

cLÁusuLA

DECTMA eulNTA. DAS DtspostçôES GERA|s
15'1' As dÚvidas e casos omissos serão resolvidos pela autoridade competente da CONTRATANTE, observando-se sentpre, as nornras

do lnstrumento Convocatório para o processo licitatório, que se aplicam integralmente ao presente Contrato
15.2.Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Rita, Estado da Paraiba, como competente para dirimir quaisquer questôes oriundas da
execução deste Contrato.
15.3' E por estarem avençadas, as partes assinam o presente instrumento em (02) duas vias de igual teor e Íorma, para que produza
os
seus devidos e efeitos legais, na presença das testemunhas abaixo consignadas.

Santa Rita/PB, 07 de Junho de 2017

runaotffiapatde Saúde
Maria do Desterro Fernandes Diniz Catão
Secretária Municipal de Saúde
CONTRATANTE

Comercial
CNPJ:
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1r)

N§

Anexo ao Contrato

no 076/201 7

4
qJ

À-

ITEM

UND

QUANT.

DESCRTÇAO

VAI.

UNIT
Acrdo muriátrico com

R$ 4,45

70

Lt

1

i'r(I

N

llitro

Acondicionado em embalagem original
do fabricante, com o nome do responsavel técnico, o lote, data de
fabricaçã0, validade e registro no Ministério

VÇ
uÀ/

,o

rQ: ry-.b,/
R$ 311.50

3

Lt

900

Alcool liquido de 460 - embalagem 1 litro

R$ 4,2í

R$ 3,789,00

a
I

Lt

23

Cera pra piso incolor embalagem 750m1 liquida

R$ 3,70

R$ 85,10

12

Lt

30

Creolina em lata - embalagem com 1 litro

R$ 4,50

RS 135 00

15

Und

15

Desentupidor de borracha com cabo de madeira para vaso sanitário

R$ 6,80

17

Und

300

Desodorizado de ar - aerossol - embalagem 360m1

R$ 7,25

21

Cx

24

Esponja dupla fase

R$ 22,90

22

Und

373

Flanela tamanho 30x5Ocm

R$ 1,05

23

Março

100

Fósforo março com 10 unidades

R$ 2,30

24

Und

200

Haste flexÍvel embalagem 75 unidades cotonetes

R$ 1,40

R$ 280 00

25

Und

76

lnseticida spray sem cheiro - embalagem 300 ml neutro

R$ 7,50

R$ 570,00

26

Und

80

Lustra movel - embalagem 100 ml

R$ 2,70

R$ 216,00

300

Luva descartável em plástico tamanho único fabricado de acordo
com a NBR 14865 com data

R$ 2,50

300

Luva em látex de borracha natural forrada com flocos de algodã0,
antiderrapante, tamanho M

R$ 3,65

Saco

27

Par

28

_!uqqqq__
Eg1.0g!._00_

30

Und

300

Par de lixo com cabo de madeira lonqo

R$ 3.30

31

Und

100

Par de lixo com cabo de madeira lonqo revestido

R$ 3.90

32
33

34

Und

1

300

Und

1

200

Pano de prato - padrão

-

composto 100% de Íibras de

R$ 1,BO

200

vtscose e restna

R$ 3,92

35

Papel em aluminio com 28 cm de rargura arvará sanitário e conforme
a tei 105/99 da ANV|SA.

R$ 4,15

Papel toalha, entreÍolhas, crepado, cor creme, formado 23x2.lcms,
Fabricado de acordo com a NBR14865, contendo data de fabricaçâ0.
Embalagem: fardo com .1.000 folhas

R$ 6,83

600

Fardo

37

R$ 1,80

Pano multiuso com furos absorventes

Saco

Rolo

35

Pano de chão - padrão

Rodo de borracha 30 cm

R$ 4.0s

41

Und

700

Rodo de borracha 40 cm

R$ 4,90

35
54

150

Touca descartável em TNT, saíonada, com elástico, Fabricado
de
acordo com NBR 14865, contendo data de Fabricação Embalagem:
Saco com 100 unidades
Vassoura de piaçava 30 cm

Saco

56

Und

400

57

Und

2s0

58

Und
70

Ão

Und

60

Vassoura em piaçava sintética com 30cm, cabo revestido
comprimento do cabo 1,50mt.

f1roLl prllaso

ru?.3{,q0__

q[?Jqgqo_

8$ 109_q!!

650

Sabonete liquido, contendo água deionizada, lauil éter sulfato
de
sódio, dietanolamida do ácido

_8§À6rU_0
RS 3.430 00

R$ 14,90
R$ 521,s0
R$ 7,40

R$ 1.1 10,00
R$ 4,50

R$ 1.800,00

R$ s,25

R$ 1,312,s0

R$ 5,25

E§ 16Z.qQ
sanitario nyton

_

_R$ U11s_.

Und

Und

E$ Qq,oq

R$ 784,00

40

47

R$ 990,00

R$ 3,oo

R$ '180,00

_
l

Limpa alumínio líquido em bombonas de 5 litros. Composiçâo básrca:
tenso ativo à aniônico, sulfônico;conservantes abrasivos corante e
velculo;tipo líqurdo; com validade de 2 anos; acondicionado em
frasco plástico contendo 5 litros ; embalado em cx de papelão
reforçado;laudo analitico de lote do produto e autorização
funcionamento do fabricante. Produto deve seguir especiÍicaçôes e
autorização da ANVISA e do Ministério da Saúde.

62

Und

64

Und

68

Urd

4

Dispensador de sabonete liquido plastico 400m1

72

Par

120

Luva látex tamanho grande - par

73

Par

80

Luva látex lamanho pequeno - par

78

Und

80

Vassourão piaçava duro 40 cm madeira

R$ 12,50

15

Balde, de polipropileno, capacidade 20 litros, alça em ferro e sem
bico, resistente.

R$ s,90

R$ 7,go

35

Desodorizador ambiental - aerosol, kagancias diversas, ingrediente
ativo solubilizantes, coadjuvantes, ebutano/propano, frasco de
alumínio, conteúdo 400 ml e peso liquido de 277g, registro no
ministério da saúde e quimico responsável.

R$ 15,70

45

91

oo

100

1

Und

Und

Und
1

103

200

Und

112

Cx

Desodorizante sanitário, tipo pedra, base de paradiclorobenzeno,
embalado em celofane à prova de vazamento, com suporte para o
vaso, peso de 35 a 389, embalagem contendo data de fabricação
registro no ms/anvisa e crq do quimico responsável,

35

Dispenser de papel toalha maxroll com extensor, confeccionado em
plástico resistente, dimensÕes da embalagem medidas aprox: 0,37
mx0,08mx0,14m, peso: 0,370 kg

25

Escova pequena com cabo plástico, longo para cuspideira

Und

105

Pastilha sanitária 45grs

500

I

Luva de vinil fina, descartável, extra resistente, com talco/amido,
tamanho: Grande, embalada em caixa com 100 unidades (S0 pares)

I
I

3,60
R$ 3,60
R$

Und

R$ 148,50

RS 276.s0

R$ 0,97
R$ 1.164,00
I

R$ 33,70
R$ 't.179.50

;t;ii,
-i--

nsqeo |
23,00

R$

i

R$ 207,00
I
I

aletrina 0,135%, dtetrametrina0 1
base de água, frasco contendo 30

R$

I

de proteção para as vias respiratórias, contra odores de
vapores orgânicos, com elástico, tripla camada, descartavel,
aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA) em caixa com 50 ou .100

Dz

i

-t

Rodo
E

-

l
I

,

base de madeira, com duas borrachas ;base 40cm,cabo de
madeira plastificado, de 120cm.

plástico em bobina picotada, em poliuretano, alta densidade,
medindo: 0,35 x 0,45 cm com capacidade para 7 kg _ bobina com

R$ 63,00
R$ 315,00

.l

Saco_

127

Bobina
10

128

129

R$ 225,00

10

1000 unidades

10

Saco plástico, confeccionado em poliuretano de alta densidade,
com
1 kg - pacote com '1000 ( mil unidades.

Pct

i

R$ 22,s0

1000 unidades

Saco plástico em bobina picotada, em poliuretano, alta densidade,
medindo: 0,30 x 0,40 cm, com capacidade para 5 kg - bobina com

Bobina

R$ 225.00

R$ 10,50

unidades

Õ

120

I

I

,r*.ru

Cx

7,50

12 me

30

115

nS
RS 1.000.00

Multi inseticida aerosol, comp
propelente, aditivos e anti-oxidan
114

Rs atz.oo

R$ 17,70
R$ 177,00

)

I

R$ 12,s0
R$ 125,00

I
131

Und

q

Vassoura de piaçava tipo leque, taÍulhos costurados a arame em
base de madeira revestida com folha de metal; comprimento da
piaçava 17cm de comprimento; com cabo em madejra, plastificado,
encaixado na base atraves de rosca plástica com 1 20cm de
comprimento, Produto com informaçÕes do fabricante e composição
estampados no corpo da peça

R$ 4,50

R$ 40 50

137

r
co
ba

Und

27

a;;;;

Vassoura de piaçava tipo leque, tafulhos costuraOos a
base de madeira
metal; comprimento da
piaçava 17cm de
em madeira, plastificado,
encaixado na
ástica, com 1 20cm de
comprimento Produto com informaçôes do fabricante e composição
estampados no corpo da peça

R$ 4,50

RS

't

R$

133,20

21 5n

Vassoura doméstica, com cerdas em polipropileno, 9 cm, injetadas
138

a uma base plástica revestida com capa externa plástica, com cabo
em madeira, plastificado, encaixado na base através de rosca
plástica, '120 cm, produto com informaçÕes do fabricante e

Und

24

R$ 5,55

composição estampados no corpo da peça.

l

R$ 42.075,00

9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato no 07612017
Processo no 03112017
Pregão Presencial SRp no OOSlZOll
contratante: secretaria de saúde, através do Fundo
Municipal de saúde
Contratada: COMERCTAL MEDETROS LTDA Epp
CNPJ: 04.654.7 16t0001 -63
Fundamentação Legal: Lei no '10.520t2002e
Lei no 8.666/1gg3 e suas alteraçoes posteriores
objeto:

AoulslÇÃo DE MATERIAIs DE LtMpEzA/HTGTENE pARA
ATENDER AS NECESSTDADES DE
DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANIA RITA/PB.
Valor Total R$: 42.075,00 (euarenta
e oois mit e setenta e áinco ieaisl

Vigência: Até o finaldo exercício financeiro
Data da Assinatura: OTtO6l2O17

6
MARIADo DESTd?o FERNANDES
DINIZ CATÃo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SNüOE

ü

DOE Ns 659

ANO

05

Sexta-feira, 16 de junho de20L7.

PÁGINA 2

Art. 1'NOMEAR

a Senhora, Rayssa Ellen Rodrigues
Costa, para exercer o cirrgo de Assessor Jurídico,
símbolo CCM-IV, de proviurento ent cornissão, conr
lotação fixada na Procuradoria Geral tlo Município de
Santa Rita

cle

Secretária Municipal dc

S

at'iti c

- PB.

Art. 2" Esta portlriu tem seus
unr

Maria do Desterro Fernancles Dirriz Catão

junho

cle

EXTRA'I'O DE COn'TRA

et'eitos retroativos a data de

dois rnil e clezessete.

Contrato n" 071 12011
Processo n" 03112011

Publique-se.
Dê-se ciência

Pregão Presencial SRP

Santa Rita

-

n'

00512011

Contrirtilnte: Secrctaria de Assistôrrc
clo Funrlo Municipal tle Assistêncir Soe
Contrati.rda: COMERCTAL MEDETROS

PB. l6 dejunho de 2017.

CNPJ: 04.654.7 I 6/000 I -63
Fundamentação Legal: Lei

Emerson Feruandes A. Panta
Pref'eito

n.

?o
*e-.üJP

10.-52012002

e Lei

objeto: AQUISIÇÃO DE MATERTAIS

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n'07512017
Processo n'03112017
Pregiro Presencial SRp n" 005/ZOll
Contratante: PreÍ'eitura Municipal cle Santa Rita/pB
Contratuda: COMERCIAL MEDEIROS LTDA _ Epp
CNPJ: 04 654 716i000r-63

Lei n"

IrO.S2O2OO2

8.66611993 e sruts alteraçõcs posteriores

DE

LIMPEZAIHIGIENE PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS
DA PREFEITURA N4UNICIPAL DE SANTA

Sccretaria dc i-inanças
Contissão Permanente de Licitação

Funtlamenração Legal:

n"

8.66611993 e suas alterações posteriores

e Lei

RITA/PB.
Valor Total R$: 28.649,30 (Vintc c oiro rnil scisccnros
e (luarelltl e nove reais e Ir.irrtu uenti.rvu\,
Vigência: Até o tlnal do exercício flnunçciro
Data cla Assinatura: 07106120ll

Edjane Silva A. panta
Secretiiril Municipal tle Ass istêncil Sociirl

n"

EXTITATO DE CONTITA'IO
Cr-rntrato n" 0't 8 l2O

I1

Plocesso n" 03llZOll
Pregilo Prescncial SRp n" OO5IZOll

Valor l'otal R$: 80.721,40 (Oitenta mil setecenros

vintc e unt reais e tluurenta centavos)
Vigência: Até o final tlo exercício financeiro
Datr da Assinatura; Oll\6l2olj

e

Contratante: Prefeitura Municipal cle Santa Rita/pB
Contratatla: MULT-LIMP COMERCIO VAREJISTA
DE PRODUTOS DE LIMPEZAEIRELI .
ME
CNPJ: 09.268.680/000 I -0
I

Enrerson Fernaltdes A, panta
PleÍêito Consti tuc ional

EXTRATO DE CONTRATO
Contraro n,076/2017
Processo n" 031/2017
Pregito Presencial SRp n. OO5/2017
Contratante: Secretaria cle Saúcle, através
do Funclo

Municipal

cle Saticle

Contrararta: COMERCIAL MEDEIROS
LTDA
CNPJ: 04.654.7 I 6/000 I -63

Legat: Lei

n"

l0.52Ot2OO2
8.666/1993 e suas alterações posteriores
fyn_a-11e1taSao

_

Epp

e Lei

setenta e cinco reois)

c

quarenta

uenta vos)

e quatro rcais c trirrtir c

rrito

Vigência: Até o finai do exercíc:io financciro
Dalrr da Assinarura: OTlO6lZOlj
Enterson t'ernandes A, lranta
Preleito Consti tucional

no

AeursrÇÃo op MArERrArs
9I,::.:_
LIMPEZNHIGIENE PARA ATCNOEN DE
AS
NECESSIDADES DE DIVERSAS
SEôNBTANTNS
DA PREFEITURA MUNICIPAL OE SÁTE

RIl'A/PB.
Valor Total Rsi: 42.075,00 (euar.enta
e clois mil

Valor Total R$: 207.644,3g (DLrzentos r. \etr.
ntil

seiscentos

e

Vigência: Até o final tlo cxercício
financeiro

Dirtu tlir Assinatura: 07 lo6l2Tl-t

PrefeituraMunicipaldeSantaRita-Av.J,a,.";m

EXTRATO DE CONTRATO
Corrtrirto n" 0J9l2Ol7
Processo n" 03llZ0lj
Pregr-io Presencilrl SRp n" 005/201.1
Contlatante: Secretar.ia clc Saúcle. atrar,és
clo FLrrrtltr
Municipal de Saúde
Contratada : MU L'f-LlMp COI\I ERCI()

VAREJISl'A

DE PRODUTOS DE LTMPEZA EIRELI
- ivlE
Paraíba

-

s

8.300-4 10

-

***;;;;*.pb€"rb;

