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A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE ADHZNISTRAÇJiO E GESTÃO

C<»ÍISSÀO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONTRATO K" 006/2020

PROCESSO ADM. N" 091/2010

PREGÃO PRESENCIAL H.° 019/2010

CONTRATO Oüt íNTRR ;i : OS- j.Ki.C-AM A TKEFSITURA KUNiCirAL

L-R 3AJ1TA PITA £ A

KMi-PKNA STAGE MUSIC COtàUCIO,

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MODALIDADE PPECiAO
rPESRNCIAI. N'

Tm T i i

ÜR.OO? PPF.CC VOR ITEM,

IIA TOPHA ABAIXO:

Polo presence inscruntento. de um Lodo o MUNICÍPIO OE SANTA RITA, ence de Diicito
Público Interno, sediado A Rua Juatet Távora, n" 93, Centro, CEP: SS.aOQ-JlO,
Santa Rita, Estado da Paraíba, CEP 50.300-110, inscrito no Cadastro Geral do

Contribuinte do Ministério da Farenda sob o n" ibt. i'>9.666/0001-61, neste atra
representado pelo Excelentíssimo Prefeito Huráclp.il, o Senhor EMERSON FERNANDES
ALVINO PAHTA, inscrito no CPF/MF sob o n.° 027.071.<1 Cl-ül, doravante denominado

CONTRATANTE, e do outro lado, a 9TACB MUSIC C<»SRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 10.661.909/0001-11, coro sede à Rua Trai lbio
Soares Pereira, n.» 678, Bairro Iririú, CEP.: B9.22'' - 200,Cidade do Joinville
- Santa Catarina, neste ato repre.sentada por RAIMUNDO CARVALHO DE ALENCAR NETO,

inscrito no CPF/MF sob o n.° 077.910-794-62, doravante denominada COHTRATAÜA,

resolvem celebrar o presente instrumento, mediante ,i;i seguintes cliusulas e
condi tOes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - 00 SUPORTE LEGAL

;.i

o presente roncra-.o :eçc't-sv-á peios segi.x:.

.iiplomú? legais:

aj Lei ."cderal n° G.6C6/:'3 o suas alccr,j.,-oos;
bl Lei Federal n" 10.5.20/2002;
c! Decreto n" 3.555/2000;

d)
oi
fl
gl

Lei Orgânica do Município de Santa Rita
Lei Complementar n'101/2000;
Lei Complementar 123/2007
Decreto Municipal n" 038/2017

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

- Os recursos financeiros necessários ao
Contrato, sâo orii::,tit,s:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.090 SECRETARIA DS CUI.TU.OA, DESPORTO, TJRISHO E )A;'ER
PROJETO ATIVIDADE: 04 122 2501 2033: COORDENAÇÃO DAS .\T1VIDA0ES ADK DA SECRETARIA
DE CULTURA. DESPORTO, TURISMO E LAZER.

ELEMENTO OE DESPESA: 4190.52 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PER.MANEHTE
FONTE DE RECURSOS: OOl-RECURSOS PRÓPRIOS

CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO

3. 1 - ü presente contrato t.em po:' objeto o Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE
INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA O CENTRO DE MÚSICA SANTA RITA DE CÁSSIA, der;ii .. .io
i>i-!'ec: 1 icaçôes contida:! .no Eiiitti! tíi.- Pregão

Riroiatt'-.' de Freco.s n." i)! 1/;'o!- f, «nexc.- .iu...
independentemente de ':

ri. ' i'K./.''íil 0, na At" .t--

p..,- '.- Ji.ste i i,.sl: un.i-ii! j

i víão.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO 00 CONTRATO
•1.1 - C Contrato devera .snr executado fielmoni.c.

farte:: rio acer*"íc com ."i:*

'iáusUias ave.-.çadas, o om uborfiénci,i aos diplomas leoais wsr.oicnados na Clâu.-sal ■

Brsmeira dc presente in::tnirr.ento, demais !egi.-,lu.*ões pertinentes e pelóu
condições constantes no aro ironvocacOrio.

e-xecuçào do

contrato será

objeto 'ia .-.comp.inhamento,

controlo,

;i.Talisaçâo e avaliação por represoncance -i., com i-i'.int;e, designamos pnt-i
Ce.itor

do presente contrato a Sr(a)THIAGO DOS SANTOS, portador do CPF

117:,056.594-16, D, com lotaçao fixada na Socretiirin Municipal de Cult ura du
Hujiícipio de Santa Rit.«- PB.

1.3 - O fiscal do Contiato, o Sr(a)VALDBCI CASTRO PEREIRA, portador do CPF
906.507.004-49, Secretário Adjunto da Secretaria d^ Cultura, com lotacâO fixada

Secretaria Municipal de Santa Rica - ps, formalmente designado, e
csitiprovadaiaence habilitado para gerenciar o piesente rermo, será o resoon.sáveJ

de

âbl-M
pelo fiel cufliprlnenco das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos
encargos con^lementares.

CLtoSOIA QOIHTA - DA3 OBJUGAÇÕSS DAS PAHTBS
5.1 - Constituem obrigações da CONTRATAUXE:
5.1.1 Prestar as informações e os esclarecimentos
solicitadas pela CCKiTPATADA;

5.1.2

Pagar

no

prazo

contratado,

a

importância

que

venham

a

ser

correspondente

ao

fornecimento do objeto;
5.1.3 Piscalirar o contrato na forma disposta no artlço 67 da Lei B.666/93.

5.2 - Constituem obrigações da CONTttAIADA:
5.2.1. Fornecer o objeto constante no Anexo 1 - Tesmo da Rafarénoia do
instrumento convocatório

5.2.2. Substituir o produto que por ventura esteja fora das especificações
constantes no Edital, sob pena de aplicação de penalidades prevista neste
instrumento ou em legislação pertinente a matéria;
5.2.3. Disponibilizar para entrega, em um prazo de 24 horas após a
solicitação;
5.2.4. As entregas deveráo ser feitas de acordo con a necessidade e
solicitaçáo da contratante;

5.2.5. Manter, durante a vigência do contrato, as condições apresentadas
quando da participação nesta llcltaçáo.

5.2.6. Comunicar a

Contratante

imediatamente,

qualquer ocorrência ou

anormalidade que venha a interferir na entrega do objeto.

CLÁOSOIA SBXZA - DOS FBSÇ08 8 CORDZÇÕBS D8 PAQAKBMTO
6.1 - A Contratante pagará a Contratada, o valor anual estimado de R$ 99.013,00
(Hovenba e nova mil e tzeze reais) pela entrega total do objeto licitado de que
se trata a Cláusula Terceira desce contrato;

6.2 - A Contratada deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura para liquidação e
pagamento da despesa pela Prefeitura Municipal de Santa Alta, quando deverão
comprovar que estão mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação.
6.3 - O pagamento ficará condicionado á regularidade da Contratada, devendo a
mesma apresentar cópias das Certidões Federal, Estadual e Municipal;

6.4 - Hão sendo feita a regularização no prazo estabelecido, o contrato poderá
ser rescindido e a Contratada sujeita ás multas estabelecidas neste Contrato;
6.5-0 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, suspensão do prazo
de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado;
6.7-

A

PREFEITURA

MUNICIPAL

DE

SANTA

RITA

reserva-se

O

direito

de

suspender o pagamento se os produtos a serem entregues não estiverem de acordo
I

com o ESTABELECIDO no Edital e seus anexos;

6.6 - Dos pagamentos devidos á licitante vencedora serão deduzidos os Impostos
e contribuições em conformidade com a legislação vigente;

6.9-0 FORNECEDOR se obriga a manter, durante a vigência do contrato, todas as
condições de habilitação exigidas na licitação, inclusive a condição de náo
empregar trabalhador menor na forme da Lei 9.654, de 27,10.99. Assume, ainda, a

obrigação de apresentar, junto á

Nota

Fiscal, os seguintes comprovantes

devidamente atualizados:

a) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do FORNECEDOR, compreendendo a Certidão de Quitação de
Tributos e a Certidão Quanto a Divida Ativa - ou outras equivalentes, na

bl

forma da Lei - expedidas, em cada esfera do Governo, pelo órgão competente;
prova de regularidade perante o INSS - Instituto Nacional de Seguro
Social, mediante apresentação da CND - 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.
6.10 - o pagamento será efetuado por ordem bancária - crédito em conta

corrente, informada quando da apresentação da proposta de preços final.
CLAoSULA sétima - PRAZO B LOCAL D8 BNTRBSA
7.1 O presente eonfcrate teeá vigênoi* oonbratual até o final do axareieie
finanoaico, com validade e eficácia legal após a publicação de seu extrato na
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 f qual^ter momento

<»
, I

1
soilcltitr análise do referido ob'jotD o na hipcjiicso do ruííjfno náo f*scar <le acordo
com o contido no instrumento convov:atório, devolvé-lo sem quo lioja qualquer ônua

por parte da ccmtteicante, nSo excluindo a coiitttitadü do;' penalidades previstas
no instcumenta convocatório ou em loqiaiacào poi r.iiicnt i? o m.iti-i i.i;

"7.3 ü objeto ilevnrá ser enriegiiu na Preff.i i u:.1 Miinicipul de Stiiiln Hil-í/P;',
juntamente con a Iiota de «c-cobimutito, com codí-s ou rusi.o;: retinente á entrey-i
de responsabilidade da contraioda;

7.4 Os produtos deverão ser entregues em perfeito estado, sem sinais do violação,
sem inadequação do conteúdo e identificados externamente, de forma â permitir
completa segurança durante o seu transporte e, çgníotmo o caso, de acordo com
as exigências especificadas nos Anexos I e II.

7.5 As entregas deverão ser Celtas de acordo cem o cronegrana Secretaria da

Cultura, Desporto, Turismo e Lazer da Prefeitura Municipal de Santa Rita/FB,
conforma o Termo de Raferância (Anexe I);
CLÁU50LA OITAVA - DAS SANÇÕES

8.1- Com fundamento r.os artigos 86 c 87 da l.ei r,'' •). èfit/V.., a adjudicatarís
ficará

suleita,

no

caso

de

acra.so

injustificado

a.s.siiti

considerado

pela

Adminisi-raçâo, de execução paiciai ou inc.xecucAu da obrigvv-âu. nem prejuito das
responsabilidades civi. o criminui, assequi adij previa e .ímpia deies-i, é.i
-sogulntíi.s penal idode.ó, cumulativamcrte ou nár:
a) advertência

bj multa de até IO- '.der. por centoi sobre o valo: '.-."p. imafln com-rat.ido, no
caso de inexecuçAo parcial ou cota! da .is.r\q«çái assumido:
c; siispeníào temporária do diieito de
iti.np-ii Jv i ir i tóc-jo e
imuRdímoiitc de contratai

ccm a 1'Riri'K1

MC:;!

iAí. t'!-. ;.'A!;ta rl^A, pn.-

até 04 [quatro! anos;
d: declaração de inidoneidade para licitai ou contratar nem a
Administração Pública.

8.3 - d justificativa para o nâo cumprimento r!,-» obrigaçèo, nào se aplicando a
muita referida no aubitem anterior, s6 será considerada em casos fortuitos ou
de força maior, devendo ser apresentada por escrito.
8.3 - a licicante que, convocada dentro do prato do validado de sua proposta,
nâo celebrar o contrato, deixar de entregar documentos exigidos ou apresentar

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o recardanujncc da execução
de seu objeto, náo mantiver a proposta, foilbar '-v, tiaudar na execução do
contrôto, comportar-se de modo iiüciõneo eu coinete; ['laude tiscal, podfcr.a tiodr
impedida de licitar e contratât coiti a Uniáo, F.scados, Di.strito Fesoral ou
Municípios, pelo prato de até Ds(cinco) ano.s, sem prejuízo das mulias previstas
no edital e no contrato e das detrais cominacAes leciaia.

8.4

- Caraccerltar-se—a

MUNICIPAL

DE

3ANTA

remanescencoa, na

formal

RITA,

ordem do

a

recusa

.sou

.3

cnr,tr-it-içáo,

exclusive .liiinc,

podend.-i

nonvorai

cI.iSkí fic.içáo, [i.ii.a qu- fian i fe.s-* em

a

CUrFtlTUHA

os

líciCantôS

iiiterenno

na

contratação, era igual prato, e .itendidas tndn.i -is cíim.fiçfv.-/ od: t-a i n:ias p-ira
fornecimento do objeto licitado ou entSo cancelar v itom ,i.s seguintes hipdtvse.s:

8.4.;. Apc.s decorridos 08 [cinco; dias da cünv.-.cac.in da PFEFEITURA MUNICIPAL DE
SAliTA RITA sem quo a licir.a;ite vor.codura rniilia 1 o* i 1 .itls
li.acio o iiintnimcM.c
cgncracual.

CLÁUSOUV HOKA - OA RESCISÃO

9.1. O inadimplemento de cláusula ou condição estabelecida neste Contrato, por

parte da CONTRATADA, aasegutacá ao CONTRATANTE o direito de teacindi-lo, mediante
notificação, com prova do roccbimento.

9.2. Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei n'
8.066/83, constituem motivos para a rescisão cIc-sLe Contt-ito:

a)

atraso inju.stificado na execução do Contrato, bem como ii sua paralisação

sen justa causa e prévia comunictiçâo ao CONTRATWlTf.";
b)
subconcrataçâo, cessão ou transferência total

acordado, salvo

por autotiraçao expressa

011

parcial

e devidamente

do

objeto

justificada

peia

Contratante. Bem como a associação da CONTRATADA com oucrem, fusão, ciaâo ou

incorporação;
9.3. Ao CONTRATANTE é reconhecido o direito de

cesci.sâ.o .ndmiriistraiiva,

nos

termos do artigo 79, inciso 1 d« I.oi n" B.606/93, ,ipl i cando-.ne, 110 que coiibor,
as disposições dos parágrafos primeiro e scqunUt) do mesmo artigo, bem como nn
do arrigo 80.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES CEBAIS
lü.i. Os casos omissos ou situações não •.•xpl i.iíi.adíiM lui.'". cláuiiul.ia desrir
Inritruraentu serão decididos pela Contral.iiit.i--, nogundo ;is disposições contidas

/

de

«Ç,V

nas logislaç&es relacionadas na Cláusula Primeira desce Contraco ou demais
legislações pertinentes, como também o constante no Edital;

10.2. El vedada a Contratada ceder, sublocar ou transferir no todo ou em parte o

objeto contratado, .salvo por autorização expressa e devidamente justificada pela
Contr.ir.cirit.e;

10.3,

KLca

«loico

ü

ccro da cinade de Sanr-j Kita, Ksu.kío da

Paraíba, ci">in.>

competente paru dirimir qu.aiaquor questvics oriur.da.s tiu exc--tit;ào do.ute Contrato,
renunc.iíiiido-ne douile já, ootras f-.i riaii; priv; I«,0.udi.; qiio seia;
10.i. E por estarem avençadas, a.s r.arces .issin.irri t pr.rcientfr iii.strumeritc em quatro

vias do igual teor e forma, para que produza

siun devirio:; e efeitos l«gais.

Sanr.i Rica, 06 de Março de 202U

EMERSON FERMAfl^S^ALVIMO PANTA

P^ÍEZTO

EXPORTAÇÃO liTDA
CONTRATADA

rESTEWnMHA.Ç:

II _
CPF n"

CPF n-

1
ANEXO COMTHhTO
ITEM
1

ESPECIFICAÇÃO
frompece
Bb
3
pistos

i

o/ostoio
Tlarlnete

do

Vaca

tenoc

Db

c/estolo

17

3ombacdao '« si b 3 pistos
3otnbârclino

RS 10.800,00

STANFORD -

und

6

990,00

RS 5.940,00

STANFORD -

und

10

700,00

'
• onOf OQ

STANFORD -

und

7.100,00

R5 T.iOOpOO

RS 2.180,00

SBB3Ü3

3

pistos

STANFORD -

und

1

2.160,00

und

2

2.220,00 RS 4 .440,00

und

p

3.220,00

SEFãOO

:/estoio
6

900,00

DCL400

:/estoio
5

P.TOTAL

1 4,

DSL400

chaves
4

p.mzT.

URd

UHIO. QOAHT.

MARCA

STANFORD SRT510

^/estolc
Trombone

066/2020

Sflx Alto Eb c/estojo

STANFORD -

SAS500
1

SoK Toiioi Bl> «c/ontojo

STANFORD -

RS o.4-:o,oo

STSSOO
H

Flauta

transversal

u

:VGsr.o"!o
1 i

riutjol hotri c/esLojo

jTANrOKD •

■'4 ■ , 00

::,fi

R';

1 . i 98 , vO

ScüSvU
und

t

1.070,00

RS .l.íiíÜ.OO

Sn-

und

i

1.443,00

RS

SES-

und

lio

36,00

STANFORD SPTIOOQ

und

1

l.750,00

STANFORD -

und

32

440,00

und

8

2.785,00

RS 22.280,00

und

2

2.970,00

RS 5.940,00

STANFORD SFHiOÜÜ

20

latecia acústica completa,
:cin 2 escancea de pratos e

STANFORD

-

l..14 5, 00

FULL

lonco

"ir Estantes partitura em aço

STANFORD -

RS 4.100,00

STAHD
;ftí

2^

Trompeto picnlo

Violino 4/4 capalera c/capa

RS

RS

1.750,00

14.080,00

SV144
29

Violoncelo 4/4 c/ capa

STANFORD SCE4 4

37

rrompa em F c/ eatojo

STANFORD -

SKR500
TOTAL

R$ 96.013,00

