
K.';rrtro :i\ faraísa

?REFE:TL-R/t MU:;:C;?AL CE SAJITA RFTA

cof::ssAü peíüíanekte es lícstaçAo

COHTRATO N": 090/2021-CPL

PREGÃO PRESENCIAL SRP 037/2020
PROCESSO ADH H° 211/2020

TERKO LE COFiTHATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SECRETARIA BE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL I>E
SANTA PITA, F? E ACS COMERCIO E SERVIÇOS LIDA.
r.APA f -r-NETIMKNT-: CCNrCFLS: OISCRIMINACD NtlSTE

::;sth.u:;f'nt:' na r ;pM;> .abaixo:

o Município de Santa Rii i, per intetinèdic da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, situado a Bur. Dotii Podre II,
•36f - V;la Tibiri, Santa Rita - PB, reprosontadc neste .<;= ropre.-ier.tacio pela sua SccrotAria do Educação Sra.
EDILENB DA SILVA SANTOS, -!;-ravar:to tícnor: ir-.d ̂  CONTRATANTE, "c de :utrt' I .. to ASS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,
CNPJ n'' 30. 711;. /cc;; sodo r.a Rua ^'tATENO l ."AI-MEIPA ia BTA, n .31- - CEP - Açja ríia
- Ui-i. iosj.-i - i-h, doi'..vr,nte siripiosmentc C;;iN7RATADO, decidiram as parto.<! contratantas assinar o presente
crjnt iiito, o qii.ii se ren*-'iá polay cliVjauia» •? condiçõe:: seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:
Pregio Pcaaencial n* 00037/2020, processada nos termos

da Le; rederai n° 10.5."., I ' de .luli-.o de 20C2 e subridiariamente a Lei Federai n® 8.6€6, de 21 de Junho
de Lei CnmpleriOnt.i: 103, de 14 de Docombro de 2006; Decreto Federal n® 3.555, de 00 de Agosto de
2QOO; Decreto Federa; r d" Ti de .'aneiro de 2CIi; Decr"T Mcni.típcil n° 038/2017; Lei Complementar
n' 2j,'.'"D;3 d--- Tõ se se*-.-;:-, ne I'!?, e IfCislaçâo portrr.entv, •.u.nsideiAdas as aiteraçSes posteriores das
rcíer: ias r.ejT 3S.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:
'. 1. O prer-entif cor.tr-it: • -c p;r ;:l: 'c-c : AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA CÍVICO
MILITAR DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB.

.  '■ :rrr.''-;7-.-r.t r • : , . • X" ; rrrosa-t.-r.te de i.rcüdo rom as condições expressas neste
inrt rurT.f.Tan, p: .•p..st5 a; a.;,i, "cipuc: 1;cações lécniras cnrro.*:jjr;r,dente::, i)rocesso do liciiaçSo tr.CdaVldade
Pragio Praaenelal n° 00037/2020 c in.struçOes do Contratante, docuiiiento.s esses que ficam fazendo partes
.:itei,i: .c.tes uj i.Te.sêr.tv c.tr-jto, itidependantK de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - 00 VALOR E PREÇOS:
víiltr t • : o-t. - . i-ase co preço propustc,. t- RS €4.172.00 (Sessonta • quatro mil canto

a aatanta a dois reais).

ITEM DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE MARCA VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

3

Kit Uniforma i Tivico-
militar: 02 idu.iiO .'atnisas Uniforme

da escola Civi rs-.rilita: e 01
(um.òl camisa ba;, . -.i branca, para
educação física rriàr.çaa 16 anos

taman.ho G (46), 02 (duas) ;:aiças ,
e 01 (um) Short -le tecido hel.inca

cor azul clar-i. rara ••d-.-r.içâo
física, crisriça:- í*- tarar^ho

T- 1 • 1.

und 244
FABSICAÇAO

PRÔRRIA
RS

263,00
RS 64.172,00

VALOR

TOTAL

R$ €4.172,00

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMEHTO:
!):; preço? contrat.íp- : ,j;- ! <• i rroa ju.itâveis nc prato de um ano.

4.2. DíTitro do prazo de vuv-nc;o <io eontrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderáo sofrer
reajuste apôs o incerrej:.? de un ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBC.E acumulado,
tomamin-se pot base o rí-r iprosont .iç,io du respectiva proposta, exclusivamente para as obrigações iniciadas
e concluídas apOs a ocorr-"-i.,r;a da ar.u.iiida.le,
4.3. tJon reajustes subse ju-nies ao primeiro, interteqr.o minlmo de um ano sorú contado a partir dos efeitos
financeiros do último rca;u.ste.
4.4. Mo caso de atraso tu r„lc divulgação do índice do :oajuscamur.to. o Contratante pagará ao Contratado a
importância calcuiada pei.i iitima v.iriaçac -."nriecida, liquidando a diferença correspondente tâo logo seja
divulgado c índice se:;:..!.vc. Fica o Contratado cbriqadc a apresentar memória de cálculo referente ao
reajustarr.ento cie preços -t valor remanescenii-, sempre que este ocorrer.
4.5. K.13 aferições finai.-:, o Índice utilizado p.ira reajuste será, obrigatoriamente, o. definitivo.
4.6. Caso o índice escatvli.-cicio paro reaju.siamento -/enh.i a ser extir.cc ou de qualquer forna nâo possa mais
ser utilizado, será adotn-, o.-r substituiçir, o que vier a ser dvtermir.adc pela legislação então em vigor.
4. . Na ausência do ptevir..!- .cgal qu.uito a. ir.Jice substituto, .in partes elegerão novo Índice ofkciâl, para
reaj-ustamento do preço ot valor remanescente, por tteio da termo aditivo.
4.8. o reajusto poderá ser realszago por apost 1 l.imento.
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CLÁDSOIA QOURA - CA DOTAÇÃO:
5.1. As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos PrOprios do Município de Santa Rita:
OHIDAQB ORÇUSHZÁRIA: 02.080 - SBCREtAiUO DA EKICACAO
PROJETO ATtVIDADE:12 361 1404 2016 - MAKtnEKÇÃO DA REDE DE EM3ZM0 fDItOAMBKTAL - KDB
ELEMEMTOS DE DESPESAS: 339030 - HATSRIAL DE COH8UHO
FONTE DE RECURSO: 111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRAHSfBRãNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

ISO - RECEITA DE IMPOSTOS E OB TRAHSFERSKCIA DE IMPOSTOS - BOOCAÇÃO -
DEPÓSITO BANCÁRIOS

CXÃDSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
6.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir do
recebimento da Mota riscai ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta
corrente indicados peio contratado.
6.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante
atestar a cxecucáo do objeto do contrato.
6.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal.
6.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes á contratação, ou, ainda,
circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exmplo, obrigação financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-â após a comprovação
da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
6.5. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida
pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
6.5.1.Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

6.6. Ouando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
6.6.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da lei Complementar n° 123,
de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuiçóes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado á apresentação de comprovação, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma
forma, para canto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre
a data do vencimento e o efetivo adimplemenco da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte
fórmula:

EM ° I X N X VP, sendo:

EM ■ Encargos moracórlos;

N o Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP > Valor da parcela a ser paga.
I • índice de compensação financeira = 0,00016436, assim apurado:
, „ I = { 6 / 100 ) I - 0,00016438

TX ■ Percentual da taxa anual - 6%
365

6.8. Será retido l,5i para o Programa Municipal de Desenvolvimento aos Pequenos Negócios - PDPN, conforme
dispóe o are. 7°, inciso I, da Lei Complementar n° 22/2019, ã exceção dos pagamentos contemplados no inciso
VII do Parágrafo único do artigo 7* da referida Lei.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E DA VZQÊMCIA:
7.1. O prazo de entrega dos bens é de 10 (dez] dias, contados do(a) da data de recebimento da respectiva
solicitação, em sua totalidade, no seguinte endereço AVENIDA VZR6XNZO VBLOSO BCStGBS, S/N, ALTO DOS
EUCALIPTOS, SEDE DA SECRETARIA DE BOUCAÇ^.
7.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 2 (dois) dias, pelota) responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com
as especificaçóes constantes neste Termo de Referência e na proposta.
7.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando en desacordo com as especificaçóes
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 2 (dois) dias, a
contar da notificação da contratada, ás suas custas, sem prajuizo da aplicação das penalidades.
7.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 2(dois) dias, contados do recebimento provisório,
após a verificação ca qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação mediante termo
circunstanciado.

7.4.1. Ha hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento
do prazo.

7.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
7.6. A vigência do presente contrato será determinada: até o £iaal do exaecleie financeiro da 2021.
considerada da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRAZANTE:
8.1. Receber o objeto no prazo e condiçSes estabelecidas no Edital e seus anexos;
8.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com
as especificaçóes constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
8.3. Comunicar á contratada, por escrito, sobro irperfelçóes, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
8.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de comissão/servidor
especialmente designado;
6.5. Efetuar o pagamento á contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
8.6. A Administração náo responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
ainda que vinculados á execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, preposcos ou subordinados.
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CIÃUSinA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: rK-i
•  r-..,.... j.i,. i...... . - j-.s -.s obi iaacôes constantes d" Termo de Referencia, assun^nda

« r.s.-..^ e is :.-s:.-;sòS decorrentes da cca e pozfi-.ts execução do objeto e, ainda:
Líêtcar .. •■•r-.-.rêdi .!■■ oo->e*..í O" perfeitas condições, conforme especificações, prazc c -oca-

•õnstàniüS'tio T-rr... oe no:erência o seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na quai
■Tonsiarío as í:idi.-..cões ff-rentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou
VâIldílCÍQ« •

9. V oi- --:-.: ceve estar acccpannadc do manual ac usuário, (caso necessário) ccm uma versão
em português •• da rel.tçic da rodo de assistência técnica aut;irirsdâ; ^

9.t.í. Responsabiürir-se pelos vícios ô danos decorrentoa de ob)oto. de acordo com os artigos i2,
o n a 27, do cddiii" de detesa do cunsumidor (lei n" 8.07B, de 19901; > ,
9.1.3. Substitui:, .-eparai •:« corrigir, as suas expensas, nc pracc fixado neste termo de ro.erencia,
u otieto com av-ir.n ou ú-iieitos; . .

romunic»; . ;:r.t:5-.-.r.tc, no priuc rr.àsimc Se 2í ivinte e quatro) heras que antecedo ^-utajla
entreaa, os mc: iv. ;: uue impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devid.-) comw
9.1.5! Manter, dur.inte rod.i a execuçSo do contrate, em compatibilidade com as obrigaç^^ ■
tcdàs as cor,div^^.'^• le hab; i:t.i.;êo o qualificaçAo exigidas na licitação; /.^

Indica: uara repreyenta-lâ durante a execução d= contrato.
( -J

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO:
Este contrato poderá se: ,lterdd(. com a devida justificativa, uni lateralmente pelo Contratar
entre as partes, nos m- s previi^tcs r.c Art. 65 e sera rescindido, de pleno direito, cori.
nos ,\rts. e " -i:5 ca lei r.ééi'93.
C Contratado fica ocriç.i,:.: a aceita:, r.as .mesmas condições contratuais, os aorêscimos cu aupr?
fizerem na.s compras, at-í' c respectivo limito fixado nc Art. 85. S 1° da Lei 9.866/93. Nenhum
supressão pcd-rà exced-.-r o limite estabelecido, salvo as supressCes resultantes de acordo celebrado en. e
os ratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIHBNTO: _ „
Exocatado o presente . ni.rat •• observailas as condiçôe.s de adimplemonto das obrigações pactuadas, os
prcceuimentos oraz::.: ; j seu nbieto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, as disposições
dzp A::s. "3 -i ''ú, 1-

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:
A recusa injusta em de./.ii U^-f uumprir r.s obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contrataoo,
aaratirida a prévia dv:- S.s seguintes penalidades prevista.s nos Arts. 86 o 87, da Lei 8.666/93: a
ãclvorr.énciâ; t- - -ul-a .mora !c- O.:- (zero vírgula cinco per cento» aplicada sobre o valor do contrato
r.cr :ii3 de atras: na ofreoa, ir.icit ou na execução do objeto ora contratado; c - muita de 10» (dez per
cã:"iiol sobre o valor ju:,-ratado pela inexecuçâo total ou parcial dc contrato; d - simultaneamente, qualquer
oas ponaltdados cablvoi:. ; undam-niadas lui Lu: 8.666/93 e na 2x?l 10.520/02.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPEMSWÇÃO FINANCEIRA:
-usos d<. .'vo:'.tua;r .-riscs :!v r.ágamer;: c- nos tcr.mos deste instrumento, v oesae que o -ontrotatíc .-iáo te....a

concorridc de alguma :. v rata •••. atras:, s-.-ra aomitida a compensação financeira, devida desde a data
ft.xaUa cara o pagamento ..té a data correspondente .io efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratorios
devidos'e.T. r,izâo dc n: pagamento seráo calculadcs com utilizaç.la da seguinte fórmula: E.M = .1 ■ VP »

onoe: £K - o.-.carocs :áti:ir,.^; :: = número de d:as entre a data prevista para o pagamento e a do efe.itv
pág.ir.entc; V? - valor d-, parcela a ser paga; e : = índice de ccm.per.saç.Vi financeira, assim apurado: ! - (TX
-  :00) - 365, sendo TX t^ercenuM- cie IPCA-I5GE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua t«lia. um n-.'o
'ndice adotado pelo iJc.vrno Federa) que <• substitua. Na hipõtese do referido Índice estabelecido para a
ccmp.,r.saçâc íinancei:-. ••••ní.a a i.-.: ■•xtir.t'.: de qual-guor forma nâo pnssa mai.s ser utilizado, será adotado,
em substituição, 2 gu-.- • a s.-r .i-.-teir ::..r:u pela legisla.r.ic .'ntáD em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO
M ' A cxecu-.lo dc • :.-rato :icr.'. ob;..'to de acompanhamento, controle, fiac.TÜzaçâo e avallaç.lo po:
r.'n!eser.tantn 'd;i Co;;- : -.nte, amos 3-j:!t.:r do pres.inte contrato o (a) Sr (a). RITA DE CAS8IA DE
ASSIS, czrtuUorta» u- Ti .- "r 6 i-t ?. r-m -..:ta.-. : fixada na S-icretaria Municipal de Educação do Município

Sa:;tà Rita - PB.
11.2 O fiscal do Conir..'.:, o{al Srl..l . OOAB FURTADO LEITE, port.adü: (a) do CPF 093.730384-.3, com lotação r.a
Secretária Municipal --v Kducaçáo do Município do .Santa Rita - PB, formalmente designado, e comprovadamonte
habilitado para çe:';:.-; .r : pi-.-sunte termo, será o responsável pele fiel cumprimento das clâusu.as
cc;;tratua;s, :r.cius;vv certi.te.tt.os aos encargos comriement.sres.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO:
Parú tiírinir quesi ^ocorronies dosce contrato, as partes ôlegew o Foro da Cotaarea do Santa Rita.
£, vr^r estaror do pior.: ...Tordc;, foi lavrado o presente contrato eir: 02(d*jasl vias# o qual vai assinado pe.as
partes o par Uu.is test-r .r,::às.

;:.,ritâ Hita - PB, 10 de Março de 2021

TESTEMUNHAS ?tLO CúI/RÍT.ASTK

EOXLÉKB?]^' SILVA SANTOS
SECPETAHÍA LE ELM.nÇAü

A6S CCHERCIO E SERVI(»S/Í.TDA

DADOS BANCÁRIOS: 237^ BANCO BRADEéCO
AG 1729 - C/C S7,S70-4


