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TERMO OE CONTRATO OOE ENTRE SI CELEBRAM A
ffff—B»r* t» moottfo DA PREFEITURA MUMICIRAL DE
SANTA RITA. re E WSA ceMWTTO B «BBWCOB
PARA FORHECIHQITO COHFOWE DISCRIMINADO NESTE
INSTRUMENTO NA FCHUtA ABAIXO:

O Município de Senta Rita, por intermédio da «CRltASl* wnuciPAt D* B»C»ÇÍD, situado a Rua Dcm "•
865 - Vila Tibiri. Santa Rita - PB. representado neste ato representado pela sua Secretaria d« Muceçao_S_a.
onze OA SILVA santos, doravante denominado COTBATANTB, e do outro lado i,JilA(.IIV « «BOTCOS •
CHPJ O» 29.903.019/D00:-20. com sede na Rua EW:SIOENTE DELFIM MOREIRA, n* 812 - CEP 58.035-260 - BESSA
JOAO PESSOA -PB, doravante simplesmente CONTRATADO, decidlrai# as partes contratantes assinar o presente
contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condiçOss seguintes:

PWtISISA - DOS fmDAMDIlOS:
1.1. Este contrato decorre da licitação modalidade Preolo Pr—melml n* 00037/3020,
da Lei Federal n* 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidlariaBente a Lei Federei n 8.666, ̂  2J de Junw
de 1993; Lei Cewçlementat n* 123, do 14 de Deiembto de 2006; Decreto Federal n" 3.555, de 08 de A^sto de
2000; Decreto Federal n' 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Mnielpal n* 038/2017; Lei Ca^lementar
n® 22/2019 de 25 de setemDro de 2019, e legislaçáo pertinente, consideradas es alterações posteriores das
referidas normas.

clAusqi* SEdom* - do qsjito:
2.1. o presente contrato tem por objeto: AfftlSXÇÍto DS nOMWIRM BSOOlMBa PABA OS AUSOS BA MCO* cmOB
HZLm» DA BBDC pâfiUCA DO UDNXCinO SB SANTA AXTA, PB.
2.2. O fornecimento deverá ser executado rigorosaMnte de acordo com as condlgOes expressas nes^
instrinenco, proposta apresentada, especificações técnicas correspondéntcs, processo de liCítaçâo no^iM»
r^»QSo_giiieiiiiiilal a» 00037/2020 e Instruções do Contratante, documentos esses que ficam taienoo partes
integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

e&toSOLA «CaiRA - do valor B preços: _ _ ̂
3.1. o valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R6 334.168,00 (TzsMatDS e triste • quatro
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Kit Uniforma da escois clvico-milicar:

02 (duaslcaal*** Uniíorae da ascela

Civico-mllicar « 01 lumal caalsa básica

branca, para edjcsçáo fisica, crianças

14 anos tamanho H 191), 02 (duas) calças
Unifeme da escola civlco-elilcar o 01

In) Short de ceclde helanca cor asul
clara, para educacSe física crianças 14

ano*, tamanho H (1141.

und 340
ALEX/ALEX

FARDAMENTO
RS 240,00 RS 81.600,00

S

Kit Unifane da sacola Civico-mlUtar:

02 (duas)eaalsas Uniforme da escola

Civlee-miiitar t 01 luma) caalsa básica

branca, para educacao fitlca adulto

tamanho H ri69), 02 (duas) cslcsa

UnitoEBS da escola Civlco-ailitar e 01

(na) Short do tecido hclanea cor azul

clara, para edoeaeio física, adulto,
tamanho H <1ÍB).

und 643
ALEX/ALEX

FAROMranO
RS 262,00 RS 168.466,00

«

Kit Ufllfocae da escola Clvlco-allitar:

02 Iduasieamlsai Uniforme da ascolá

Clvlco-allltar a 01 (uou) camisa básica

branca, para oducacáo física adulto
tamanho G (67; o 02 Iduas) calcas

Uniformo da escola civieo-mlllcar e 01

(uB) Short de tecido heianca cor asul

clara, para educacto física, adulto,
tamanho e (981.

und 321
AlEX/ALEX

FARDMOMTO
RS 362,00 RS 84.102,00

VALA XOXRA a$ S94.1M,M

eUiOBOIiA QDARXA - DO MAJDSTAWIIXO:
4.1. Os preços contratados séo fixos e irreajustévois no prazo de ura ano.
4.3. Dentro do prazo de vigência do contrate e mediante solicitação do Contratado, os pceçoe poderio sofrer
reajuste apôs o interregno de um ano, na mesma propotçSo da variaçáú verificada no IPCA-IB6E acumuisdo,
tomando-se por base o nés de apresentação da respectiva pr^oata, exclusivamente pera as obrigações iniciadas
e cencluidas após a ocorrência da anualidade. —... -
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4.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de u# «no seri contado a partir do» efeitos
financeiros do último reajusto. .
4.4. Mo caso de atraso ou n8o divulgação do índice da reajustanento. o Contratante pagaré ao contratado a
ioportâncía calculada pela última variaçao conhecida, liquidando a diferença correspondente tao logo seja
divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar meoôtia de cSlculo referente ao
reajustomento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
4.5. Nas aferições finais, o Índice utiliiado para reajuste scrS, obrigatoriamente, o definitivo.
4.6. Caao o indice estabelecido para reajustamenie venfta a aer extinto ou de qualquer forma nâo possa Mis
ser utilizado, soré adotado, em substituição, o que vier a ser deterralnado pela leglslaçio ent&o <a vigor.
4.7. Na ausência de previsão legal quanto ao Índice «ubatltuto, as partes elegerão novo Índice oficial, pare
reajustofflanto do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
4.8. O reajuste poderá ser realizado por apostilaziento.

CLiBaOI* flOniTA - M DOXAÇAO:
5.1. As despesas correráo por conta da seguinte dotaçfio, constante do orçamento vigentes
Recursos FrOprios do Município de Santa Rita:
DMZDaSS OMCMIEIRteZA: 02.080 - StORTEÍlUO DA MBOOtÇlJí
noatto »XVXDItDI:12 3<1 1404 2016 - MRMRINCto DA SlOt BS EHSIIID IPHMUBWWa - NDB
lUMIK» U DCanUAS: 339030 - MUSMM, OS COUStOn
ICMB DB nCtRSO: 111 - RlCSm DB IMnsnS B DE IMKSVBBBne» SC IMPOSTOS - BDIKCCiO

ISO - RBCBlt» BB OCPOSTOt B OB XMUtSRSÉKIB DB IMPOSTOS - BBPO^an >
BUósno masÂsaos

o-Ausula ssxn - do PMSAMBMTO:
6.1. o pagamento scrâ realizado no prazo máximo de até 30 (trinca) dias úteis, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, atravás d# ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta
corrente indicados pelo contratado.
6.2. Consltora-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o Ocgáo contratante
atestar a execução 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 inpeca a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que
providencie as madldâs saneadoras. Nesta hipótese, o prazo pers pagamnto Iniclat-se-á apôs a comprovação
da regularização da situação, nâo 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 nâo regularize sua situação junto ao SICAF.
6.5.1.Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo poe «ntivo de
eeonomicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente
justificado, es 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 regularmente optante pelo Simpies Nacional, nos termos da Lei CMqjlementac n* 123,
de 2006, nâo sofrerá a retenção tributária quanto aos inçostos e contribuições abrangidos por aquele
regime. Ho 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 Conçleoentar.

6.7. Noa casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nâo tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela contratante, entre
a data do vencimento c o efetivo adlnq^lemento da parcela, á calculada mediante a aplicação da seguinte
ÍOriBula:

CH » I X N X VP, sendo;
EH - &icargos mor&tOrios,
N • Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo paganentoi
VP - Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira " 0,00016436, assim apurado;

T = iTv. T - ( 6 / 100 ) I - 0,00016438
*  ' TX > Percentual da taxa anual ° 6%

36S

6.8. Será retido 1,51 para o Programa Municipal de Oesenvolvimento aos Pequenos Negócios - PDPM, conforme
dispõe o art. 7*, inciso I, da Lei Complementar n" 22/2019, á exceção doa pagamentos conteiçlsdos no inciso
Vit do Parágrafo único do artigo 7* da referida Lei.

CliPlOIih BBTIMB - DO PRAXO B D& V3(<MCn;
7.1. O prazo de entrega dos bens 6 de 10 (dez> dias, contados do(a> da data de re^Aimento da teapeetiva
solicitação, em sua totalidade, no seguinte endereço WPBOIHI VXBabao TBIOSO BGBBB, 1^, BISO SOB
BDCsi&zms, SBOK DA asciSTAiUA M SDoncio.
7.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 2 (dois) dias, peloia) responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com
as especificações constantes nesta Termo de neterencla e na proposta.
7.3. Os bens poderAo ser rejeitados, no todo ou en parte, quando em desacordo com as aspeelficaçAas
constantes nasce Termo de Referencia e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 2 (dois) dias, a
contar da notificação da contratada, ás suas custas, sem prejuízo da aplieaçSo das penalidades.
7.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 2(dois) dias, contados do recebimento provisório,
após a verificação da qualidade e quantidade do suterial e conseqüente aceitação nedience temo
circunstanciado.

7.4.1. Ha hipotase de a verificação a que se refere o subiteo anterior náo ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar*3e-á como realizada, consusundo-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento
do prazo.

7.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto nâo exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuízo» resultancoe incorreco execucAo do contrato.
7.6. A vigência do presente contrato será determinada: o Bâaal de amecttieio Báwiwieo de 2021,
considerada da data de aua assinatura.



oiosom omvx - dm <SRX(stçíu do cormsmreí
8.1. Receber o objeto no prato e condições estabelecidas no Edital © seus anexos;
8.2. Verificar ninuciosaoente» no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos ptoTiso*
as especificações constantes do edital e da proposta, pata fins de aceitaçio e cec^iM^O
8.3. Comunicar á contratada, por escrito, sobre loperfelções, falhas ou irregularidades
no objsto fornecido, para que seja substituído, repsrado ou corrigido;
S.e. Acwi^nhac e fiscaliier o euaprleento das obrigações da contratada, através de cotttssèo/servidor
especialmente designado;
B.5. Efetuar o pagamento á contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, ro prazo e
forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

8.6. A Administração nSo responderá por quaisquer cot^tomissos assumidos pela Contratada com terceiros,
ainda que vinculados â execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada, da seus «nptegados, prepostos ou subordinados.

CLÍOTOLA WMA - DAS CaAX«»ÇteS DO COmUAfADO:
9.1. Contratada deve cumprir todas ss obrigações constantes do Termo de Referencia. assumiMo
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
9.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, praso a locai
constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiaeal, na qual
conataráo as indicações referentes a: eoarca. fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou
validade;

9.I.I.J. O objeto deve estar acoepanhado do manual do usuário, (caso necessário} CO® uma versão
em português e ds relaçáo da rede de assistência técnica autorizada;

9.1.2. Responsabilizar-se pelos vidos e danos decorrentes do objeto, de acordo co« os artigos 12, 13
e 17 a 27, do cõdigo de defesa de conaiuaidor (lei n* 6.078, de 1990);
9.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, ás suas expensss. no prazo fixado nesta termo de referência,
o objeto cot avarias ou defeitos;
9.1.ê. Comunicar á contratante, no prazo máximo de 2ê (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que inçosaibilíteo o cumprimento do prazo previsto, com a devida co^rovaçâo»
9.1.5. Manter, durante toda a exeeuçáo do contrato, em coi^tibllldade com ss obrigações assumidas,
todas as condições de hafaiiitacáo e gualiflcaçáo exigidas na iicitaçio;
9.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execaçáo do contrato.

CZADSOA OieZHA - DA ALTERA^ 8 naCIStC:
Este contrato poderá ser alterade com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo
entre as partes, nos casos previstos no Ate. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto
nos Arts. 77, 78 e 79, todos da lei 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas zmMuas condições contratuais, oa acrésclieos ou supressões ̂ e se
fizerem nas compras, acô o respectivo limite fixado no Art. 65, S 1° da Lei 8.666/93. Nenhum acréscimo ou
supressão poderé exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre
os contratantes.

cutoaniA dEcda fxqszba - do numimibo:
Executado o presente contrato e observadas as condições de sdú^iwmnto das obrigações psctuadas.^M
procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, ia disposi^es
dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

CrilTWlTA eáCIHA SSOtaSIA - OAS PIMALZIUDAS:
A recusa injusta em deixar de cwaprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o tontratsdo,
garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da Lei 8.666/93) a
advertência; b - muita de mora de 0,5» Izero vitgula cinco por cento) aplicada sobre o valor^ contrato
por dia de atraso na entrega, no inicio ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 10* (dez por
cento) sobre o valor contratado pela Inexecuçáo total ou parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer
das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na lei 10.S20/02.

CLtoSOZiA DáCXKA «BRCSIRA - BA OCMfftISRÇãO RMADCStRA:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos temos deste instrumento, e desde que o Contestado nêo tenha
concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite
fixada para o pagamento até a data corraspondence ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos «oratórios
devidos em razão do atraso no paga)i»nto serão calculados com utilização da seguinte fõrmula: EH - K » VP *
I. onde: EK • encargos iroratõtios; N - número de dias entre a data prevista para o pagamento « a do efetivo
pagamento; VP • valor da parcela a ser paga; ei- Índice de co^ensação financeira, assim apurado: I - (TX
+ 100» ♦ 365, sendo TX - percentual do iP(»-I8Ge acumulado nos últi]Bos doze asses ou, n« sua falta, um novo
Índice adorado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido Índice estabelecido pare a
compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma náo possa mais ser utilizado, será sdoesdo,
em substituiçáo, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

CLÁosota oierHA odarsa - da piscAiia*çfc» 8 do cemtAfo
14.1 A execução oo conrcaco aerS ob;eto de acompanhemento, conzcoia, flecelieeçSo • eveiiaçSO por
representante da Contratante, dasignamos para Gestor do presente contrato o<a) Sr(a>. «X*A K CWtra os
AMZB, portador(a) do CPP 096.808.964-89, coei lotação fixada na Secretaria Municipal de Educação do Município
de Santa Rita - PB.

14.2 O fiscal do Contrato, o<ai SrlaJ. JOAB nWADO ZAITl, portadot(a) do CPF 093.730384-43, com lotação na
Secretária Municipal de Educação do Município de Santa Rita - PB, formalmenta designado, • cosprovadamente
habilitado para gerenciar o presente terno, será o responsável pelo fiel cumprimento dss cláusulas
contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos complemencares.

cutanozA oAcnsk goima - oo lomo:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, partes eiega o Foro da Ccmarea de Santa Rita.
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E, por estares) de pler.t acordo, ioi lavrado o presente contrato en OZCduas» vias, o qual vai assinado pelas
{»rtes « por duas tesf.'r..!nhas.

Santa Rita - P3. 10 de Março de 202»

TES7EMUHHAS PStO CWITi ll;t

EDILEKB DV^ItVA SRMTOS

SECRETA?,;/, sr -kjcaçAo

fELt) CrjIÍTR/.TASO,

y&^CCmCIS-d-^ERVXCOS tIStM
{jaríjir' 29.903.019/0001-20 /
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