PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

c0MtssÀ0

PERMANENTE DÉ LtCtTAÇÃO

CoNTRATO N" 07712017
PROCESSO N.031/2017
PREGAO PRESENCIAL

NO OO5/2017

TERMO DE CONTRATO PARAAQU
NECESSIDADES DE DIVERSAS S
QUE ENTRE SI CELEBMM O M
PREGÀO PRESENCIAL NO OO5/2

Pelo presente instrumento, de um lado a sECRETARIA
DE ASSISTÊruCta

, cEp
MENTE

soctaL,

inscrrta no

58 300-280, neste

cNpJ sob o no 0g.699.269i 0001.10 sito
ato representado pera sua secretaria de

CONTMTANTE,

E dO OUtrO IAdO COMETTCIAL MEDEIROS
sede à Rua Olivia Azevedo Sena, n.o 79, Balrro
Mangabeira Vll
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ADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA
PREFEITURA
condiçoes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

e)
r)
g)

SUPORTE LEGAL

Lei Orgârrica para o Município de
Santa Rita;
Let Uomplementar no. 101/2000;
Lei Complementar no. 123/2006.

CLÁUSULA SEGUNDA
2'1

-

-

RECURSOS FINANCEIROS

' os recursos necessários para custeio do presente contÍato
sâo os seguintes:
02.111

081??2-!0119
3390.30.00.000

zli.i

08 244 1703
3390.30.00.429

08 244 1703 2075
3390.30.00.429

I

Material de Consumo

rama Bolsa

ram- .rer

Cici únÉô

.-;-Material de

Con.rrã

at

ahamilia.pAlF

08_244 1707 2o7d

de Consumo

Vé-

tmpi

08244 1707 2077

Manutenção e
Residência lnclusiva

3390,30.00.000

Uqtgelqg sqnsum

úiond. ----

08 243 1704 2078
3390.30.00,000
08 243 1704 2079
3390.30.00.429
08 241 1706 2080
3390.30.00.000
08 243 1704 2081
3390.30.00.429
08 244 1707 2082
3390.30.00.000

Manutençao e lmplenren[á
Material de Consumo

0B 243 1704 2083

do PETI

3390.30.00.000
08 244 1703 2085
3390.30.00,000
08 2441707 2't09
3390.30.00.000
CLÁUSULA TERCEIRA

-

OBJETO DO CONTRATO

CESSIDADES DE
ntidas no Edital do
te integrante deste

cLÁusuLA QUARTA _ EXECUÇÃO DO CONTRATO
4.1. 0 Conkato deverá ser execut
legais mencionadosJ rrd
na vrdusura
cláusula

p
r

^ ;

CLAUSULA QUINTA

'i

-

partes de acordo com as cláusulas
aqui avençadas e em obediêncra aos drplomas
to, respondendo cada uma pelas consequenciás
oesua
total ou parcial

i;.;;;;ü;

OBRIGAÇ

esfl]gnleVpleposros e empregados da
CONTRATADA ao local de
stência
sociar, desde que devidãmente ioentincaJos
e acompanhacios

ução do^contraro, sob os aspectos quantitativo
e quaritativo, arrotandr-r
TRATADA a ocorrência de quarquei falo que

urilJ ir.àiou, corretivas

;i

e)

lililâ?âxi,,..Til,:ffi'fl
median
os produtos devolvidos

',Íil:,ol[lt

e interromper imediatamente a mesma,
se ror o caso;

ser feita pelo setor responsável pelo
acompanhamento e fiscalização

er solicitados peta CONTRATADA;
8.666/93;

após o atesto da Nota Fiscal/ Fatura
do produto;
r Responsável;

5.2, Constituem obrigaçÕes
da CONTRATADA
mp_regados, por todas
as despesas decorrer
impostos e óontiiourçoesj
4) indenizano"" 'lit,o^?^t?lnecimeilo do pror
)

tr
rê

istência Social

er

il

3':[?ff::il::
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secretaria de Assisrência
sociar e, quando

esse da secretaria
de Assistência social,
conforme cráusula
Décirna

)',il:: ff :::'[:',:;fi;d

ros, Porven
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to da

en

..;

ru

ra

ro

ra
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alquer anormalidade
de caráter urgente
e prestar
os escl;
,wutqr ur
esclarectmentos que
do contrato, por
çoes que
frustrada;
ou paralisaçâo
nência de

e
possam
da

:?[ffiâ]H,

em conrormirrarrp

, as quais

n^_

todas as condiçoes
de habir*açào e quaiiíicaçác
exisidas no
sclmos ou supressôes
que se fizerem
-v '!ev'ç'rr rr'Uessarlos'
necess.
observando-se,
ementares especificadas
em quaiquer caso,
no Anexo

[1í

g1j1Çü:sumidas

,

cLÁusuLA SEXTA _ pREços

r.

E

coNDtÇoES DE
PAGAMENTO

:H;iiffii;:::.,H;
ra autr.rridade
compelente

::liHliS§ff ''#iH:s::xlip::iÍffi

flff rff[oox3*,...

pera secreraria
de Ass srência
socja]

ffi':,i5#iT,i".#,Íi:,:[TâTf
I uaçrrud reoeral,
a mesma
Estaduale Municipat,
31 *,:ndo
sô;r#;!|l.apresentar,
6.3.í. Não senr,o rpitc o.^_. , .pcár."üit"#íí:ffii1ffiJ;.ff.:erá

com as

iunlamente .-om a Nota

;::,,,x;::il#::;

6 4^Quaiquer erro
ou omissão havido
na docume
0 prazo de pasamento
até que t
6.5. A Secretaria
de Assistência
Social reserva-se
es.,verem em desacordo

I

ação ou fo :,*rprr_nlã";,:;:;
$::,:.J
:;;;:,.# ;,H[

dano

obiero de correção
pera

..NTRATADA, stispendendo.se

(

rú..iíããçâ.1:e*í:,'::fl:iXtJlilü,1'r,renro

se, no aro da aresraçã0,
os produros/serviços

ocial poderá deduzir
da importância a pagar
os valores correspondentes

rorne,dos

as mulras ou rndenjzaÇôes

uinte procedimento:

,e

"'r:iJ
AT1 DA pe,a
a diÍe
li[il,:rJ,::'ff ii:9lTf
ça,
oa, quando Íor o
caso, cobrada
s u
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6'7'
gere
6'8'
emp

c
compe
ordem
assin

efetuado à
ços ou
do por
o ato da

pend

qualquer obrigaçâo íinanceira, sem que isso

conta
autoriza

a, por escrito, pelo EmpresárÍo ou Sociedade
ores em sua conta corrente

quanto
por atraso d
o em
que

p'9' Dos pagamentos devidos à coNTRATADA, serão deduzidos os impostos
e contribuiçoes em conformidade com
inclusive as de
ordem municipal.

a

CLÁUSULA SETIMA.REVISÃO DE PREÇOS
demonstrar.de maneira clara 4 sernpesição do preço
de cada item constanre de su
l;ll-191[.1,11?1
: 9:Yerá
Planilha
de Custos contendo
as parcelas relativas a todos os irnsum0s, encarg0s
em geral, lucro e participação
preço nnal,
7'2' A não apresentação da Planilha de Custos impossibilitará
à unidade administrativa a proceder a futuras revisôes o,
a CONTRATADA solicitar o equilÍbrio econômico-financeiro

[j.'''[ry

p,N

mpr.var e justificar as arteraçôes havidas na pranirha apresentada
do preç0.

à

sde que aprovada pela autoridade competente

aguarda o trámite do processo de revisão rJe preços
estandc neste

í;ll;râ.t!§,Xt

[J!lir:'

CLÁUSULA OITAVA

-

consideração preponderantemente as normas legais
rederais, estaduais e municipais, que são soberanas
a

PRAZOS

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

'

8'2' Os empenhos decorrentes deste conkato deverão
respeitar o exercício financeiro vigente deixando
ao encargo da
" ''.

administração efetuar os empenhos das obrigações
,ererentesã
CLÁUSULA NONA

-

à;;rr; .;;;;ã,0."-""-"

proxima

SANçOES

9'1' A recusa injustificada do adjudicatário em assinar
o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido
pela secretaria de Assistência social,
mentáiotat oa oorigaçao ;ssumioa suleitando-o
as penaricjades previstas
iã o. ,te 3o% (trintã pài...úr
o varor srobar ,i,,r,,áoo da proposra,
,,n

caracter

:tr,3i:|:::Tr:l::i:13:,

aplicar as demais sançÕes previstas

.!:ilJ:,H
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nískativo, podendo sujeitar o contratado à muita
ntos/serviços não entregues/conclu idos
8.666/93
do serviço, poderá a pMSR conforme previsào
e incisos da mesma norma, bem como poder;r

no

9.3' Em caso de inexecuçêo total ou parcial
do contrato, a
mediante processo adminishativo onde
seráassegurada a

L'$lf$:::lu:llfll;flfr:i'J:iffif::ez oa"Lei

Admi
previ

&ooãiõà,

dever de â
ontratado,

, de

rorma

uais praticas sancionáveis,
e_lhe, conforme o caso, as

ou nâ0, sem prejuizo das

Y#
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a) advertência;
de até 30% (trinta por cento) sobre o varor do contrato ou cio enrpenho;
justificadamente ou por motivo não aceito pera pMSR: murta
de 10%
, cuja obrigação nele contida esteja inadimplida;
ão e impedimento de contratar com a secretaria de Assistência
que compôem a Adminiskação Municipat, por ató 02 (dois) anos
dminiskação Pública enquanto perdurarem os motivos deternrinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penatidade, que sera concerlrda
sempre que o conÍatado ressarcir a Administraçâo pelos prejuizos
resultantes e após decorrido o prazo da sançào aplicada cor,
base no inciso anterior.

10.52012002
cita
a
a que:

9.4. Com fundamento no artigo 7o da Lei n."
de ate 05 (C|NCO) anos, garantido o direito prévio da
a conkatação e demais cominaçôes legais, a licitante e
Não celebrar o conkato;

a)
b) Deixar de entregar
c) Ensejar o retardam
d) Não mantiver a pro
e) Falhar ou fraudar
f) Comportar-se de modo inidôneo;
g) Conteter fraude fiscal;
h) Fizer declaração íalsa;
i) Apresentar documentação falsa.

tar e de contratar com a Administração púbtica pelo prazo
, sem prejuízo de multa de até 30% do valor estimado para

certame;
to;

n

ollsaogo não se aplicando a mutra reíerida no subirem anrerior. só será consideracia
enr
!3 apreientada por
casos fortuitos ou f1'".:l1t^:^liPjlT:11.
de força maior, devendo ser
esciito

:,t""il::|n:'::

9'6' Alem das penalidades citadas, a CoNTMTADA Íicará sujeita,
ainda, ao cancelamento de sua inscrição no cadastro de Registro
de
Fornecedores - cRF da Prefeitura Municipal de santa nita
e, no que couber, às demais penalidades referidas no capítulo
lV da Lei no.
8.666/93.
9'7' As sançÕes de advertência e impedimento de licitar e
contratar com a Administração da secretaria de Assistência social
ou com
a Administração Pública poderâo ser aplicadas à CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serern
efetuados.

I
,
I
d

o adminiskalivo,

p

será
ou,
obr

garantia contratual
o CONTRATADO

NTRATADA, observando_se os pagamentos
o caso, cobrados judicialmente
importância oevio'a nà práio oe 15 (quinze)

9'8'2 Esgotados os,meios administrativos para cobrança do
valor devido pelo coNTRATADO ao c0NTRATANTE
este sera encantinhado
para inscrição em divida ativa.

'^ t

9'9' ApÓs o trigésimo dia de atraso, o CoNTRATANTE poderá
rescindiro contrato, caracterizando-se a inexecução totaldo
seu objeto
CLÁUSULA DÉCIMA

U l,?HlJ:Tão
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DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

das penas de advertência, suspensão temporária
ou de mutta, cabe recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úreis
a conraÍ

10'1'1' 0 recurso será dirigido à autoridade superior, por
rntermédio da que praticou o ato recorrido, que poderá
reconsiderar sua .recisà0,
n0 prazo de 5 (cinco)dias úteis, ou, nesse mesmo prazo,Íazê)osubir,
devidamente informado.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA

-

DA ENTREGA
perfeito estado, sem sinais de violaçã0,
umidade sem inadequação
damente, de íorma a permitir compreta segurança

durante o seu

,,,

írorX',Jfi1:'ãnJr'11,, no horário das 07:00h às 13:00

horas, de

11'3' o produto será entregue, de forma parcelada,
de acordo com a solicitaçã0, contados a partir
da ciência da Nota de Empenho

V

I

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA

-

DO ACOMPANHAMENTO E DA FI§CALIZAçÃO

12'1' o contrato será acompanhado e fiscalizado pela
secretaria de Assistência social, que deverá indicar
os
ql:serão designados para esse fim, na condição oe
representãnüi o, sri,rns.
ll',lr].^,-.
u .àrp.êr.i, desses servidorei áeuerao ser
inrormadas, em tempo rraÀ
lÍ;1;ltjJi"1?l:l':"1Y,:l,"oassarem
adotem
as medidas

QJ ,,"gg9
'uoffi

cabiveis.
deverá manter preposto, aceito pela vrvrnv'
sMAS, durante
vurqrrrç o
pvr ruuu ue
v periodo
de vigência
vlgencla 0o
do conrraro,
confatO, para
que for f.?IJ§}]ADA
,u,u representá-la, sempre

lÍ.'# necessário.

cLÁUSULA DÉcIMA TERcEIRA . DA REScISÃo
ontrato, por parte da CoNTRATADA, assegurara à
CONTRATANTE
to'

Leino.
alisaçã
acorda

motivos
co
associação d
uem

ào deste Contrato

a e prévia

CONTRATANTE:
ADA corn oulrem.

ativa, nos termos do artigo 7g inciso r da Lei no
B 666/93, apricandodo do mesmo artigo, bem como as do artigo
B0

cLÁusuLA OÉCtMA QUARTA _ DA pUBL|CAçÃO
14'1' O presente instrumento será publicado por
extrato, na lmprensa oficial, no prazo de ate
05 (cinco) dias úteis do rnês subsequenre ao
de sua assinatura.

cLÁusuLA DÉCtMA QUtNTA. DAS DtSpOStçoES
I

d
1

u

GERATS

pel

resolvidos
esso licitatórío

ranta Ríra,

TRATANTE, observando-se, sempÍe, as normas

,

ffi;.J,.5ff;,fftaisquer quesrôes orjundas da
'15'3' E por estarem
avençadas, as partes assinam o presente
instrumento em{02) duas vias de igual
teor e forma, para que produza os
seus devidos e eÍeitos regais, na presença
das testemunhas ab;ix;;;n;iôil;r.

Santa Rita/PB, 0Z de Junho de 2017

de

Fundo Municipal
cia Social
Edjane Silva Alvino panta
Secretária Municipal de Assistência Social
CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1')
2")

§"%

Anexo ao Contrato no 071t2011

qq

QUANT.

ITEM

UND

1

Lt

üffion

DESCRTÇÃ0

39
R$

4,45

[L]

|

\y
n$ r zr,ss

I

3

Lt

400

7

Lt

20

12

Lt

20

15

Und

10

17

Und

200

21

Cx

30

22

Und

300

.rOrtrgrrlT;
C.rrpr.piroin.o@
Alcool liquido de 460 -

creotinau.tuffi

R$ 7,25

R$ 1.450,00

R$ 22,g0

R$ 68400

-

Flanela tamanho 30x50cm

100

25

Und

50

26

Und

71

27

Saco

150

Luva descartável em plástico tamanho
úni.o, iabri.aOo Oe
acordo com a NBR 14g65 com .lârâ

28

Par

215

Luva em látex de borracha natural forrada
com nocos O.
alqodã0, antiderraoante f:m:nhn rr/

30

Und

220

31

Und

100

Fósforo março com 10 unidades

l-

R$

'1,05

K)

t,JU

795

Und

800

Fardo

40
41

47

54

I

3,90
R$ 1,80
I _RL1,Bj j
R$ 3,92 I

tzt

400

484

Und

500

Und

30

56

Und

300

57

Und

200

58

Und

30

59

Und

40

R$ 390,u0
R$ 1.431,00

nu r ++o,oo
n$ qza,iz

l

entre
Fabricado
fabricaçã0.

Papel toalha,
23x21cms,
data de

pado,

cor.r.ru, for*do

com a NBR14865, contendo
m: fardo com 1 000 rnrhac

4,15

---_-t_

R$

I

6,83

R$ 124.5C

n§;z.z:z,oo

I

_ L.

rracha 30 cm
racha 40 cm
a deionizada, lauil éter sulÍato

_R$ 4,05
'I

i

Rq

190

ns z.+so,oo

R$

14,e0

]
|

nS naz co

R$

7,40 i

Toucadescarta*1ffi
100

a$ziooo

I

30

Und

Saco

R$ 230,00

_-1isio i

R$
37

R$ 315,00

R$

Und

Rolo

F(|i,9U,00

1,?U

Esponja dupla fase

Und

âÃ

-ID

Rg 74,00

R$ 68,00

24

Saco

r t^

Desodorizado de ar - aerossol - embalaoem 3Â0mt

100

34

ôô

R$ 1,684,00

R$ 6,80

Março

33

.

Desentupidor Oe Oorracf,a comlaOo Oe
ma-Oía para vaso
sanitário

23

32

4,21 I
R$ 3,70
R$

Fabricado de acordo com NBR f+AOS,
contenio-Ortu O.
Fabricaçã0. Embalagem: Saco
com róO unijaoes
Vassoura de piaçava 30 cm

ll
R$ 740,00

l

&lq
s,il

,-l

$

Vassoura em piaçava sintéti

R$
Vassottra nlta \t2

-1

ns r.960,20

yrur

R$

0

5,25

I

3,00

|

,

n$ r sz,so
.-

n$ rzo,oo

i

Lrmpa aluminio liquido em bombonas de 5 litros. Composição

básica: tenso ativo à aniônico, sulfônico,conservantes
abrasivos corante e veiculo,tipo líquido; 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 aulorizaçâo funcionamento do Íabrrcante
Produto deve seguir especríicaçôes e autorização da ANVISA
e do Ministério da Saúde
;

62

Und

64

Und

6B

Und

3

Dispensador de sabonele liquido plastico 400m1

72

Par

81

Luva látex tamanho grande - par

73

Par

44

Luva látex tamanho pequeno - par

78

Und

50

Vassourão piaçava duro 40 cm madeira

91

Und

10

Balde, de polipropileno, capacidade 20 Iitros, alça em Íerro e
sem bico, resistente.

99 |

Una

25

1

1

t___

000

28

R$

Pastilha sanitária 45grs

R$

3,60

R$ 291,60

R$ 3,60
R$

Desodorizador ambiental - aerosol, fragancias diversas,
ingrediente ativo, solubilizantes, coadjuvantes,
ebutano/propano, frasco de alumínio, conteúdo 400 ml e
peso llquido de 2779, registro no ministério da saúde e

|

12,50

R$ 625,00

R$ 9,90

R$ 99,00

R$ 7,e0

R$ 221,20

R$ 0,97

R$ 838,08

_Wqtqqçgponsávet
1

00

103

105
112

114

|

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 Íabricaçâ0, registro no
ms/anvisa e crq do químrco
Dispenser de papel toalha maxroll com extensor,
confeccionado em plástico resistente, dimensões da
embalagem medidas aprox: 0,37 mx0 08mx0,14m, peso:

Und

864

Und

26

uno

24

Escova pequena com cabo plástico, longo para cuspideira

R$ 8,90

Cx

7

Luva de vinil fina, descartável, extra resistente, com
talco/amido, tamanho: Grande, embalada em caixa com 100
unidades (50 pares)

R$ 23,00

R$ 161,00

R$ 7,50

R$ 157,50

R$ 10,50

R$ 52,50

R$ 33,70

0,370

Und

21

Multi inseticida aerosol, composiçâo: ingredientes , veiculo
propelente, aditivos e anti-oxidantes, com ingredientes ativos
d-aletrina 0,135%, dtetrametrina0, 10%, permetrina 0,'10%
produto à base de água, frasco contendo 300m1, registro no
It/S / Anvisa

115

Cx

5

120

Dz

4

val

12 meses

Máscara de proteção para as vias respiratorias, contra odores
de vapores orgânicos, com elástico, tripla camada,
descartável, aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA), em
caixa com 50 ou 100 unidades

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

Rodo

R$ 63,00

R$ 252 00
L

Saco plástico em bobina picotada em poliuretano, alta
127

Bobina

7

densidade medindo: 0,35 x 0,45 cm, com capacidade para

7

128

129

Bobina

Pct

10

10

Saco plástico em bobina picotada, em poliuretano, alta
densidade, medindo: 0,30 x 0 40 cm, com capacidade para 5
kg - bobina com 1 000 unidades

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

-t---l

R$ 22,50

kg - bobina com 1 000 unidades

R$

17,70

R$ 12,50

R$ 157,50

|

R$ 177,00

R$ 125,00

131

137

Und

Und

7

21

Vassoura de piaçava tipo leque, tafulhos costurados a arame
em base de madeira revestida com folha de metal;
comprimento da piaçava 17cm de comprimento; com cabo em
madeira, plastificado, encaixado na base atraves de rosca
plástica, com 120cm de comprimento. produto com
informações do fabricante e composição estampados no
corpo da peça
Vassoura de piaçava tipo leque, tafulhos costuraOos a ããnre
em base de madeira revestida com folha de metal,
comprimento da piaçava 17cm de comprimento; com cabo em
madeira, plastificado, encaixado na base atraves de rosca
plástica, com 120cm de comprimento. produto com

R$

4,50 I

R$ S1,SO

R$

4,50 i

n$ gq,so

R$

5,55

informaçÕes do fabricante e composição estampados no
corpo da peça.

Vassoura doméstica, com
138

Und

20

injetadas a uma base plásti
plástica, com cabo em mad
base através de rosca plástica, 1 20 cm produto com
informações do Íabricante e composição estampados no
corpo da peca.
I

R$ 111,00

R$ 28.649,30

t)

ESTADO DA PARAíBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato no 07712017
Processo no 03112017
Pregão Presencial SRP no 00512017
Contratante: Secretaria de Assistência Social, através do Fundo Municipal de Assistência Social
Contratada: COMERCIAL MEDEIROS LTDA - EPP
CNPJ: 04.654.7 1610001 -63
Fundamentação Legal: Lei n0 10.52012002 e Lei no 8.666/1993 e suas alteraçoes posteriores
Objeto: AoulslÇÃo DE MATERIAIS DE LrMpEzrrlHrctENE pARA ATENDER AS NECESSTDADES DE
DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITfuPB,

Valor Total R$: 28.649,30 (Vinte e oito mil seiscentos e quarenta e nove reais e trinta centavos)
Vigência: Até o final do exercício financeiro
Data da Assinatura: 0710612017

EDJANE

PANTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DOE Ns 659

ANO

05

Sexta-feira, 16 de junho de 20t7.

PÁGINA 2

Art. l'NOMEAR

a Senhora. Rayssa Ellen Rodrigues
Costa, para exercer o cirrgo de Assessor Jurídico,
símbolo CCM-IV, de provimento em cornissão, conr
lotação fixada na Prccuradolia Geral do Município de
Santa Ritir

-

Nlaria do Desterro Iernanrles Diniz

PB.

EX't'RAI'O Dri CON'I',

Art. 2" Estlt portlril tem seus

ef'eitos retroittivos a drta de
tunr de junho cle clois mil e dezessete.

Publiclue-se,
Dê-se ciência

conrrato n' 0ll t2017
Plocesso n'031/2017
Pregão Presencial SRP

Santa

Ilita- PB. l6 de junho

de 2017.

Enrerson Femandes A. Panta
Prefeito

00512011

LIMPEZA/HIGIENE PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA

Sccrctaria de Irina nças
Conrissr'io Pernrlncnte de

n'

Contrrrtante: Secre tarir de Assistêncil S<tc'
clo Fundo Municipal de Assistência Soe irl
Contratada: COMERCIAL MEDEIROS LTDA - EPP
CNPJ: 04.654.7 I 6/000 I -63
Fundamentaçào Le_qal: Lei no lO520|2OO2 e Lei no
8.666/1993 e suas alterações posteriorcs
objero: AQUTSIÇÃO DE MATET{IAIS DE

Lici

RITA/PB.
Valor Total R$: 28.649,30 (Vintc e oiro rnil scisccnros

EXTRATO T'E CONTRATO
Conrraro n" 0'7512017
Processo n" 03lr12017
Pregiro Presencial SRP n" 005/2017
Contratante: Pret'eitura Municipal de Santa Rita/PB
CONtTAtAdA: COMERCIAL MEDEIROS LTDA . EPP
CNPJ: 04.654.7 Ió1000 I -63
Fundamentação Legal: Lei
10.52012002 e Lei no
8.666/1993 e suas altcraçrjes posteriores

e (luuÍentil e nove reais e trilrtu uentilvus)
Vigência: Até o f rnal do exercício flnarrcciro
Data da Assinatura: 07 106120l7

Edjane Silva A. Panla
Secretíiria M un icipal cle Assi stênc i ir S oc i ll

n'

Objeto: AQUISIÇAO DE MATERIAIS
LIMPEZA/HICIENE PARA ATENDER

AS

NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
RITfuPB.
Valor'l'otcl R$: 80.721,40 (Oitenta mil setecentos e
vinte e um reais e tluarenta centavos)
Vigência: Até o final tlo exercício financeiro
Datr da Assinatura: 01 10612011

i

FuntJantentação Legal: Le n" l0.52lllT(n2
8.666/ 1993 e suas alteraçôes pttsteriorcs

r' Lci

objero: AQUtstÇÃo DE MATEI{AIS
LIMPEZAIHICIENE PARA ATENDER

PreÍêito Constitucional

n,,

Dlr
AS

NECESSIDADES DE DIVERSAS SI]CREI'ARtAS
DA PREFEITURA MT]NICIPAL DTT SANTA
R]TAiPB,
Valor Total R$: 207.644.38 (Duzentos e serc nril
serscentos e quarento e quiltro reais c trinta c rrilrr

EXTRATO DE CONTRATO

rf 07612011
Processo n" 03112017
Pregiro Presencial SRP n" 005/2011
Contrato

Municipal de

Contrurto n' 078/20 l7
Plcrcesso n" 031l20ll
Pregiio Prcscncial SRP n' 00-5/20 l7
Contratante: Prefeitura Municiptrl de Santa Rita/pB
Contrutur.iu: MULT-LIMP COMERCI() VAREJIST,A

DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME
CNPJ: 09.268.680/000 I -0 I

Enrerson Fernatrdes A. Panta

Contratante: Secretaria de Saúde, através

EXTI'ATO DE CONTI{A't()

DE

centavos)

do

Funclo

Vigência: Até o final do exercício ÍlnrLnceiro
Datr da Assinatr-rm: 01 l(16120l7

Saúcle

Contratacla: COMERCIAL MEDEIROS LTDA - Epp
CNPJ: 04.6-54.71 6/0001 -63

Fundamentação Legal:

Lei n"

l0.52O|2OO2
8.66ó11993 e suas alterações posteriores

e Lei

objcro: AQUISIÇÃO DE MATERIATS

Emerson Fernandes A. Panta
Prefeito Constitucionul

n"

DE

EXTRATO DII CONTRA'tO

LTMPEZNHIGIENE PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA

Contratrr n" 01912017

Valor Total R§i: 42.075,00 (Quarenta e clois mil

Coutrataute: Secretaria cle Saúclc. através clo

RI'fA/PB.

cinco reais)
Vigência: Até o final do excrcício financeiro

setentir e

Data da Assinatura: 07 l06lT0lj

e

Processo n' 0-l l/20 I 7
Pregrio Presencill SRP no 00512011
Ftrnclt_r

MLrnicipal de Saúde
Contratada: MULT-LIMP COIUERCIO VAREJISI-A
DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI . N,IE

PreÍeituraMunicipal deSantaRita-Av.fuarezTávora-na9ll-centro-SantaRita-paraÍba-sg.300-410-***.r,u,,.*rpb-""t;

