
eSTADO DA PAftAtBA
PREFEITURA WWICIPAL DE SANTA RITA
COHISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

COMBASO»*: 0t»/2021-Cn,
moto mamczAL sw 037/2020
RtOCUSO MW N* 2X1/2020 CONTRATO QUE ENTRE SI CEliBRAH A

« Sto OA PtóFBITORA HWICIPM. OE
cíHTA fiTT\ 9B E VBtWR IMDOOTMA t COMPCTQ Dl
I^C^B LtOA, PARA FORNECIMENTO COHroRHE
DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FCHWA ABAIXOt

O Huniciplo do santa Rita, por Intarmêdlo da ^caçio sta.
66S - Vila Tibirl, Santa Rita - PB, tapreaontado MSte^ f ?! üu?to lado viSt» noWTMJi B COWaC» 01

EEa; a=rr^^^J^t;crra^!^^d^."»r/rn^^
ainsnu psaai» - oos naiDRKnnoS! rra.«iir<«i n» O00j7/20a0, ptocsssada nos ternos
l.l. Este contrato decorre da licitação nodalidade P»*^ p^iena r^ááial "n* 8 666, de 2i de Junho
da Lei Federai n- 10.520. de 17 d. r^da«l n"^ SiS. " 'oS d. A,o.to d.
de 1993J Lei C<»ipl««entac n* 123. do H de , nicteto Municipal n» 038/2017; Lei Complenantar

r,i,s;rs v.»: r ..
referidas nonias.

OiOSOUl aKWSD* - 00 OOJBW: «nnidiO 01 nKUUBMTOS ■»«> -
2.1. O presente contrato ca» por objeto: o«_r«w«w

»^ap« a/"^{pfMto wnmmnoi^'^ " «. — ,

integrantes do presente contrato, independente de transcrição.
aiOBOIA TEBCBISR " 00 V%U» « PWÇOBs orooosto 6 de M 66."«,00 (Qow»»" • aeU «il *"to
3.1. o veiot total deste contrato, a base do preço proposto, e de W ee
9

m ptscMçAo / csnarzcAÇAo OXIDAD
B

flOMRtOMa HkBCA VMXR
omiMO

VIOOHTOZM.

M

X

Kit Unifome da escola Clvlco-
ailliari 02 (duasicanisas
Uniforme da escola Clvico-
ailltar e 01 lumal casilsa bisics
branca, para educaçêo física
«crianças 12 enos cananho P (611,
02 (duas) calças Unifome da
escoia Civieo-Bilitar e 01 (umi
Shert de tecido helanca cor azul
clara, para educação fislca,
nriancas 12 anos, tamanha P (42).

und 2C6 VESTIR RS 224,00 RS 46.144,00

VALUU xilCMi

AánflOlA âOAA " DO MMIMTMCKMTO: ^ ama
«.1. Os preços contratados sâe fixos e icreaiust ^ . contratado, os preços poderão sofrer
1.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e verificada no 1PCA-IB6E acuwlado,

;:r"r.'SoVi"r.onv?.v-,i..,,.«o .o ,0-1=. d.
iBportâneia calculada pela dltlma varlaçSo "'2, jj ®«môrí* de cálculo referente ao
divulgado o Índice defí.iitivo. Fica o Contratado obrigado a apro-entar aemoriareajustamento de preço» do T"' "ntr^rUatorlaoente, o definitivo.4.5. Mas aferições finaU, o Indica utllliado para "'í""* j '^u de qualquer fona» n»o possa aai»
4.6. caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser oe^ lealslaclo entào en vigor,ser utilirado. serS adotado, eb substituição. ® H es'íl.«r*o^^^^^^^^ oficial, psr.
4.7. Na âuaínclâ de previsão legal quanto ao Índice s^sC.tuto, as^rtes eiege
reajustaaento do preço do valor resanescente, por meio de temo aditivo.
4.8. O reajuste poderá ser realizado por apostílastento.



Tj

cliinotA goima • u mtaçXo:
5.1. As i^es^aas corrsrâo por conta da aeíulnte «Jotaçâo, constante do orçamento vigentes
Recursos Próprios do Hunlclpio de Santa Rita:
®nDAOÍ ORÇAMDKAuA; 02.0SO - SECSBÍArIO DA ZDtKkÇlO
moro MxvnuDBsu aci laos sois - lounRnçfto oa n» et «epTif nnEuuouuL - wfb
RUMUtOS OB DKSPUMt 33903C - HUtRUlL Ot
ram cs ncoRsoi iii - ractnx de xkpoems t et fMRsmiiicu n impostos -
„ . IBO - DECtm DB IMPOSTOS B DB TRNOSBSI&KCIA DS IMPOSTOS - tDtKacSO > |»Ftfr"f SO DZ
QK906ZT0 bAMCMUOS ' '

CLAüSUL* SBRA - DO PAOAISKTO:
6.1. O pagamento sera realizado no prato aíxii» de até 30 (trinta) dias üteis, contados a partir do
receCinento da Nota riscai ou Fatura, através de orden bancária, pata crédito «■ banco, agência e conta
cori^nttt ÍT>dicddo9 polo cone estado.
Í.2. Consldera-se ocorrido o recebloanto da nota Ciscai ou fatura no moaente en gue o Orgio contratante
atestar s execução do objeto do contrato.
S.J, A Nota riscai ou Fatura deveré ser obrlgatetlanence acoopanhada da comprovação da regularidade fiscal.
6.4. Havendo erro na apresantsclo da Nota riscai ou doa docuntntos portinentea á contrataçAo, ou, ainda,
elrcunatânela que impeça a liquidação da despasa, como, por exesçlo, obrigação (inancaira pandente,
deeorrante de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficaré sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Hesta hipótese, o prazo para pagamento inlclar-ae-é após a coeprovaçáo
da regularização da sltuaçSo, nio acarretando qualquer ónua para a ContraCanta.
6.5. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serSo reslizades normalmente, até que se decida
pela resclséo de contrato, caso a contratada nio regularize sua sltuaçio junto ao SICAF.
6.S.l.Seri rescindido o contrato em execução ccai a contratada inadimplente no SICAF, aalvo por wtivo de
econeaieidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevéncia, deeldasMnte
justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

6.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
6.6.1. A Contratada raguiármente optante pelo Simples Nacional, nos termos da L«i Complementar n* 1Z3,
de 2006, náo sofrerá a recençáo tributária quanto aos impostos a contribuições abrangidos poc aquela
regime. Ho entanto, o pagamento ficará condicionada á apresentaçáo de cos^rovaçáo, por meio de documento
oficial, da que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida lei Complementar.

6.7. Nos casos de evontuals atrasos de pagamento, dosde que a Contratada náo tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compcnaacáo financeira devida pala Contratante, entre
a data de vencimento e o efetivo adlmplaawnte da parcela, è calculada mediante a apllcaçio da seguinte
fórsníla:

EH ~ I X H X VP, sondo:
EK ' Encargos moratórios;
H • Kúaero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
vp > Valor da parcela a ser paga.
{ ■ tndlce de cosxpensaçáe financeira - O,0OOi643B, asaim apurado:
] . ifyi, ] . ( 6 / 100 ) I ■ 0,0001643B

TX - Percentual da taxa anual • 6t
365

6.6. Será retido 1,55 para o Programa Municipal de OesenvolviMnto aos Pequenos Negócios - POPH, conforme
^i*p6e o art. 7*. inciso 1, da Lei Complementar n* 22/2019, á exeeçáo dos paqamentos contespladoa no Inciso
VII do Parágrafo único do artigo 7' da referida Lei.

OADSOLA StTlKA - DO PItASO E DA VIOfalCIA;
7.1. O prazo da entrega dos bens é de 10 (dez) dias, contados de(a) da data da recebioanto da respectiva
solicitação, am sua totalidade, no seguinte endereço AVmoA vntstino VKLOEO tOMBE, E/R, ALTO DOS
CDCALIPIOS, SEDE DA SBCREmOA DB SDOCACilO.
7.2. Oa bens seráo recebidos provisoriamente no prazo de 2 (dois) dias, peio(a) responsável paio
aconpanhasMnto e fiscallzaçáo do contrato, pata efeito de posterior verificaçáo de sua confonldada con
as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
7.3. Os bens poderáo ser rejeitados, no todo ou en parta, quando en desacordo com aa eapeclflcaçóas
constantaa nesta Termo de Referência a na proposta, devendo ser substituídos no prazo da 2 (dois) dias, a
contar da nociticáçáo da concracádá, ás suas custas, sen prejuízo da aplicaçáo das penalidades.
7.4. Os bens serio recebidos definitivamente no prazo de 2{dois) dias, contados do racabimanto provisório,
após a varlíicacio da qualidade e quantidade do material a conseqüente aceitaçáo mediante termo
circunstanciado.

7.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior nio ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, conaumando-se o recebimento definitivo no dia do eagotamanto
do prazo.

7.5. O recebimento provisório eu definitivo do objeto náe exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execuçáo do contrato.
7.6. A vigência do presente contrato será determinada: aCá e finei do eseroieio fineneeise da 2021,
considerada da data de sua assinatura.

CUOEULA OITAVA - BAE C«RZ«ÇâEa DO COMZMTJURS:
B.l. Receber o objeto no prazo e condições escabetecidaa no Edital e seus anexes:
6.2. Verificar minuciosamente, no prezo fixedo, e coníorraideds dos bons recebidos provlsorieawnte cos<
as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitaçáo e recebimento definitivo;
B.3. Comunicar á contratada, por eacrico, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
8.4. Acompanhar e fiscaliiar o cuaprimento das obrigações de contrateda, através de eemissáo/servidor
especialmente designado:
B.5. Efetuar o pagamento á contraeade no valor corcespondenta ao fornecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos no Edital a saus anexos;

* Administração náo responderá por quaisquer coeproaissos asa:aidos pele Concracada com terceiros,ainda que vinculados á «xecucêo do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado e
terceiros em decorrência de ate da Contratada, da seus eaqsregados, prepostos ou siHMidinadoa.



Oãuauí* HC(U - DAS OBRZSKCÕeS 00 CCNTMTAOO:
^.l. r^r-r.-.ta<l,i jove •.c.ííií íü

rster-sntes a: narca, tâoricanie,' nadelo, proeeáôncis^e ptaso de"gatani'

® -!»•'« «M.lnr ac.-«pánhn;1r atj nir.-j»: dc (-iasc necessário) com uea versão «m n sa reiar-i- 14 f.jde M ."K;s:értc;» tscnica a j*.-.lâo^;

,;•■■ ^"?o"S'«'='--2ar-sí- peio9 vlcien c danos dacorrentes dt otiato, tte acorde com es arcioos 12. !i c w a ao Cüyigo tít üeívjM -Âo consumidor (lej w ^,076, dft
corrigir, as suas «Xf-ensas. r.o prar ■ fixado neste termo de reíerÔBCÍa.

c oüjelo ccn avarias oj oeíei-ns;
».1.4. teounicar a contratante, nc prazo aaxina de iA (vinte e quatro) tjoras que antecede a data da
entrega, os asr,vr.s quo impossibi li ten o cuBpriaento de praso prov.ato, com a devida ccBpcovâçUot
...... ..j...er. uursnt'' teda a execucdc do coiitrat.o. en compatip11 loade coa as ooridaçíes assumida».
iRja» os -ir-d;TO'--s ne nsri.ir a-.-flo e quaUricaçíc exigidas na Uesioçaoí
».1.6. Inuicar (T-pDs-r, par-a represcniA-l» durante .i execução do contrair..

CtitoSULA OBCtKA - DA ALTERAÇÃO B AUCISÃO!
devi.j.-. ificàt .va. tir,: í ,»i er« isirtnte pele Contratante ou cor acerOo

noa >' e":'.,. '"udlrTirioV^Í.OEC^í: " " Plame direito, conforme o disposto
ater^''râ£''-ÓTn' - •>reitar. dij o.cara» rondiçíos contratual.», cs acréscimos ou supressões que se ÍÍD«M,iroorirrr«' •:l'' ' « ^rt. S5. S 1* d» Uí 6.60Í/93. Hanhu» acrésc^ eu M «"rutfnws nstabelocido. salvo as suproasftes resultantes da acordo celebrado entre
o^nsoLA oêcDa PRnanA - oo rbcbbihbntd;

" •;=ndl..-?..s ua .,dlmpI.,rr..„to das oDridaçOas pactuadas, os
275 -i""? •, *'* * I —-.* ^ contomií o CâSt, àa 3ispcalÇÍ€S
CláOSinA DéCIKA SESUHDA - OAS PENALIDADES:
oa^n-'rti"i'nV.!..l" ?a.-tus arrusiaa» <• pr«c.,:tri legais, sulettari o Cantratadc.
adieriÔnciai h Penalidades previstas nos Ar'.s. 85 e 87, da Lei 8.666/93: a - vlrrjuU cinco por «u.tol aplicada sobre o valor do contraro

'.r^ ' n.'» axBcuçir do objet,- cir» r.rriratado: c - .multa de 12! (dez por
das Donelirieri^ "-snecuíSt totai ç-j pareiai dc contrato; a - sismltaneasiente. qualquer das penalidade.-, vaciveis l\:iW4r;ont.i:l..s na Lei 8.066/33 q oa Lei 10.520/92.

CLAOSVLA OBC«A TBNCBtm - DA COMPENSAÇÃO riNAMCEIRA:

' "i" Funatant- rir t.-rrcs o.'?v- ir.«-iiatL-n-c. •.- dsrde que o Contr.-ít.iflo nSo cenh.-.
f samiiiaa a compensacac Mnanceira. dovlda desde a data UmUc
dêi-'3'-r'H" ^ ■■■rrô.'r.:ujftnt.' i& cíet;-.v paoateri., .-là parceU. Cf encargos .Tcratúrles
• íeric rs:.-uiaori rc- itiiiciçnr na .seguinte férmgU: EH • N • VF ■
Mcaiainta' un ' 1"^' " numero de aias eniio .i aaia prevista p.ira o pagaiscRto e a do efetivo
• lao) • 76S -V fatcclâ a 01C paga: e : - Indicc de cempensaçéo financeira, asslia apurado: I • ITX
irdice -dlr»;- .. :pcA-:S3E acumuU-dt nos .;i:i.t3s iiore nsises ou. na sua falta, ua neve coraoenasirao rin«V'< <uô .v.ícst;t..a. 3>4 nipites^í 3c Indici? •istatroiecicio para a
r.rí!h«fMmílr torma r^Ão poaau main nc,r o»rá adotado, cr sobsr.tuic.!c. : qu.. vier .. ser determfnaur. pet.» leginUçâf, entJa em viror.

CtAtrSOU DÉCIMA QUAMA - DA PISCALIEAÇÂO E OESXÃO OO CONTRATO
'ihlBti) oe a..-ü«f-ânhaiv.nto, cnntrnl.-. I :.,c«! iveçao e svaUagUo pr.i

•T- -3 : --;n? t..i.j.-.to. dorigriomos para do-rtur Sr presor.t.i cont:a'a ofal Srfa). RISA DE CASSZA DE

S^"ntâ'ft"f-'ts -=-3'^=^ ^"-«<15 "s Secretaria Municipal de Educação do HuniclFii
«»«K> «m, ponadorCa) do CPF 093.730384-4 3, com lotação na

hablii-àrin «'-cnictpic de Santa Rttj - pa. formalmente designado, e conprovaaamante
c^trá''usis tr,- '"'®' ' wr»n. s«ra o responsÃve: pelo fiel cumprimento das cláusulas coi.ira.u4i», tn....a..-(; as pettinonteíi aos encargos conpjemrntatc.s.

CLÃOSOLA DÉCIMA gviHTA - DO PORO:
Para dirimir ir quesit...- decs.rente» Mste vnnlrsíu. as pjiie» eiegeB o Foro de Comarcs da Santa Alta.

pjx zzzz:: ''''■ ^ p-^"
Santa ftit.i - pa, 10 dc Karço do 2021

TerrEMteiHASPELO

EDIlfHE TIA anrá SÁKTOS
Sr.-sr.TARtA 2; iL

PELO jaxTPAr.tp?

VESTIR IHDÜSIfllA C COiceitCtO O
r- C".'. •■■-..yo;. 1-.'

OADOS BMtOÜUOS: 001 BAIWO DotaRASIL
AG COll-fi C/C 125.827


