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M
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUIIICIPAL DE SANTA RITA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONTRATO N"; 00186/2020-CPL

PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 107/2020
"KHMO

DE

IIÜNTRATO

OUK

EtlTUE

SI

CEI.KHRAM

A

PREFEITDPA

!-UJM!CU'Ai. f)E SANTA RITA, POR INTEKHEDIü NA SECRETAPIA CE
SAÚDE. E BJ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP. PARA FnRM.-.CIi-.-ElíTO
CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA ECRMA ARAIEO:

A Fr«t.i:tura Municipal -ie Sar.ta Riia, por ir.lorfr.odic ác FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, .h.*!. : CN?.' r.'^
0B.í'jA.Z27./0()01":1'. siT/iBCic à Av.
riávlo Ribeiro Couirnho, s/r;, C^nr:--;.. .-' ir.Vi Rina -

PB, representadc o.iio Excelefii ias lii;o Sdcretirio Municipal do Saúde, o Sonbor LUCIANO CORREIA
CARNEIRO inscrico r.o CPF/MF sob o n.'^ 139.300.>171-72, doravante denomli.adu CONTRATANTE, o do

nutro lado BJ CCMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP, CMPJ n= 07.22 7.sOc/OOOl-50, Rua Elias
Araújo, n'3i; - s.-,;., A;, CSF 53.C'.r-M0 - MANCAiiEIRA - JOAü PESHOA-P», dorav^nto
•-O.i.RATAtO, di-cidtr.itâ as cartea contratantes assinar o presente contrato, o cnial se rvo-T.
ciáuritlas

t- 1329

c.-.ní;.;..es se^juint.is:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:
Sstcj comiato decorre da Ucit.acSo mndalidadft Pragão Presancial n" 00020/2020, processada .doa
termos dn l.ci Federal n° 10.520, de 17 de Julho de 2002 e sub.sidLariam»nttj a úei Federal n"

8.€f'G, dG 21 do Junho de 1393; hei Complementar n° 123, de l-I de Dezembro de 2006; Decreto

Fedftci] n' 3.555, de 09 de Agosto de 2l)0ü; e legislação pertinente, con.s Irler adas as aíteracSes
po;;teriorea das referidas narmas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:
O prG.«'Ti(.c tonli.itc tem por v.ivj-t
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA
SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB.

0 fcrrieci.T.çiit0 d'-v<::"a .?ei e;-::;': :• id'.. ; ;.lorcsdner.te ri«= atorct cct is cov.u:cies expressas neste
;r.s:: umeni'.', P'7;
; sure.-"-!:.'. .i.i,, •".•speo i í ícacoe.s tecriicas uni r»;sponcientes, processe de
1:c:t.íf.vo modaiidaiG Pregão Presencial n® 00020/2020 e insttu/Jes :1a Contratante, dnruxenr.ns
esses que tlcarr. íj.tor.dc cfirter i n:.'-ç r antes do presente ccnctat.", ir.deper.:ie:".te de transcrivâ-f.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
C va:nr total deste ocnttato,

b.iae do preço proposto, é de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mii

reais).

ITEM

QTDE

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

MARCA

RS 5,00

RS
25.000,00

SUBLIME

AGUA MINERAL 3EM CAS, ADICIONADO SK
GARRAFÔE.9 DS POLXETILEMO COM CAPACIDADE DE
1

5.00Ú

20!VINTE) LITROS, UEM CAVIDADES OU REBORDOS
INTERNO-S OtlF. POSS/uM RETER BACTÉRIAS OU
OüTR/tS IMPUREZAS NOCIVAS A .lAtiDK HUMANA

1 DENTRO DAS MORMAS MAiS ATUAI.7 Lt. SEGURANÇA
í: i::c;rnc.) .

VALOR TOTAL: RS 25.000,00

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:
ns piocor, contr&t."id.tr sSa iixor- l.'-! :

ou

ur, ant, e.xseta para os ca.sos previstos no Art.

05/, 55 5'" •'( , ,jâ Le: 0.GCê/SI.

yutrrenno c desequ i.:br:c eccnCm;.;;»-: ;:;.incei:c du contrato, pcdorá ser restabelecida a relação
í'"'
-"-•am invcialm-nit
tertno.s do Art. é5, inciso 11. alínea d, da Le;
S.Dób/93,
modiarite comprovação
ducumen!./.!lnos
o leqiierImento
expresso do Contratado.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
/*;; d-:i|./-./s...v correi:;:, por cQ:iti :i.-i .nGuu/nte dotaç-lo, constante do orçamento vigente:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO ATIVIDADE : 10.301.2605.2051 - ATENÇÃO BÁSICA
10.302.1617.2055 - CAPS

10.305.2614.2048 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

10.122.2605.2041 - MANlTTEtlÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.1604.2053 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÒGICAS

MARIA LUOA

nctniiTí
Dc
SOUZA

(Art,!,»!.»*
tua*ocuu2A

BíDO'141165
—
0m(o*ÍWOM2ô
96434

y; 10.302.1604.2053 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
ELEMENTOS DE DESPESA: 3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO
PONTE DE RECURSO: 211 - RECURSOS PRÓPRIOS

CLAusULA sexta - DO PAGAMENTO:

^

O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, inediantÍ^&>í^«í,'S^lar, da seguinte

maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias. contados do periodo^SSento.
CLÁUSULA SÉTIMA - 00 PRAZO E DA VIGÊNCIA:

entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condições e
aa emissão do Pedido de Compra: ^
2a'em!«L''dTrH'H

6.666/93. está abaixo'indic!do e será considerado

a - Cntre9d: 3 (três) dias.

A vigência do presente contrato será determinada: até o final do eaarcicio financeiro de 2020
considerada da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as
respectivas cláusulas do presente contraco;

Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto á qualidade de produto
fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que nâo exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais;

d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da
norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execuçêo, respectivamente,

permitida a contratação de terceiros para assistência e subsidio de informações pertinentes
essas atribuições.

CLAOSOLA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato,
dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada
ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;

^tributária
7 6esponsabilizar-so
por bem
todos
os por
ônustodas
e obrigações
concernentes
à legislação
fiscal,
civil,
e trabalhista,
como
as despesas
e compromissos
assumidos,
a qualquer
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato,
que o represente integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados;

e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes

de sua culpa ou dolo na execução do contrato, nào excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalização ou o acompanhamento pelo ótgáo interessado;

f - Nâo ceder, transferir ou subcontcatar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem
o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;

g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatôrio,
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO B RESCISÃO:

Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratam

ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno
direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 79 e 79, todos da Lei 8.666/93.

O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, S 1® da Lei

8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas,
os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o
caso, ás disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

12.1 A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação

por representante da Contratante, designamos para Gestor do presente contrato a Sra MICHELE

CAVALCANTI DE ARAÜJC SOUSA, portadora d© CPF 008.782.794-82, com lotação fixada na Secretaria
Municipal de Saúde do Município de Santa Rita - PB.

12.2. O fiscal do Contrato, a Sra KRL1AME MEDEIROS NOGUEIRA CAVALCANTE, portador do CPF
055.369.624-69, com lotação fixada na Secretaria Municipal de Saúde 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
MAFIIAIUCIADS

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES:

SOUiA

tcciér,\0.iu

BiCçkiAii6S9S43A'::f;-"

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos líx^aik «ujeicará o

Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas n<A\krtà.^6 e 87 da

Lpi 3.606/93: ti - (idvettiêncift; t> - mult-d de raoríi de ü,5>. (.tero vírgula cinco por cenr.o) tipljcada

sobre o valor do contrato per dia de at.idSO na entrega, no i.nicio ou na execuçdo do objeto ora
contratado; c - inulta de 10- Ides per cento) sobre o valor contratado pela inexecucãc total ou
parcial do conr.rnto; d - srraultanea.T.rfr.ta, qualquer da.^ penalidades cabíveis fundamentadas na
Lol S.666/93 e na I.ei l('t.S2Ü/02.

CIÃUSOLA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:

Para dirimir as qussties decorrentes doate contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Santa

Rita.

^

E, por estarem de pleno acordo, íoi lavrada o presente conj>fn"L;5'''em Ó^-^duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes o pt
ignta pitai- P3, 14 de Agosto de 2020.
TESTEMUNHAS

PELO ioNTfVsTANI^f
l
/
LUCZANO CORREIA CARNEIRO
PELO

MARIA LÚCIA DE SOUZA *"">adodBÍotmadi<jiIjlBO'MABIA
lUCIA DE SOUZA BIDO Ml 1659M3A
BID0:1 4116596434
Dadas:ztuoas.zo 10 16:l8-0iW

BJ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP

