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E5TA00 DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
C{»IISSAO PERMANENTE DE LlCITAÇAO

CONTRATO N': 092/2021-CPL

PREOAo presencial SRP 037/2020

r«o=.s» »« »• 21U20Z, ^ ,
SBCteTAIOA Dl EDOCACto DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA RITA, PB E REOIS OHIPOHMBB B COMERCIO
BinSLI, PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO
NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO;

O Município do Santa Rita, por intermédio da OCMTAMA MUNICIPAL 08 BDOC^, «^uado a Rua
665 - Vila Tibiri, Santa Rita - PB, representado neste ato «ptesentado pela sua^c^ria
SDILEHB DA SILVA SANTOS, doravante denominado CONTRAtANIB. e do outro ladoRBOiS lOT p«gsoa .
CNPJ n» 22.226.628/0001-Í2. com sede na Rua JOÃO CAHCIC, n» 867 - CEP 58-0 8-340 -
PB, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contr .
se regerá pelas cláusulas e condiçSes seguintes:

da Lei Federal n« 10.520, de n de Julho de 2002 e subsidlariamente a Lei g®J\g'sto de
de 1993; Lei Complementar n» 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto /-"J* ?omXÍntar
2000; Decreto Federal n» 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal n« 038/2017, Lei Compleme^^^
n* 22/2019 de 25 de setembro de 2019, e legíslâçáo pertinente, consideradas as alterações post
referidas normas.

objeto: AQUISIÇÃO DB FARDAMENTOS ESCOLARES PARA OS A1AIH08 DA BSCOLA CÍVICO
MILITAR DA REDE PÔBLICA DO MUNICÍPIO DB SANTA RITA, PB. -.nressas neste
2.2. O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as ,,®
instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação modaU^^
PttutA- 00037/2020 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo p
integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

^3te"«ntrato^a base do preço proposto, é de R8 5S.B0fi,00 <Cinquent« o cinco mil
oitoeantoa a saia eaola).

ITKH DBSGRXÇÃO / ESFBCirXCAÇAO tmiDADB QUANTIDADE MARCA VALOR

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

4

Kit Uniforme da escola Cívico-

militar: 02 (duaslcamisas Uniforme da

escola civico-militar e 01 (uma)

camisa básica branca, para educação

física crianças 14 anos tamanho P

<811, 02 (duas) calças Uniforme da
escola Civico-militar e 01 (um) Short

de tecido helanca cor azul clara,

para educação fisica, crianças 14
anos. tamanho P (47).

und 213 AOONAI/

UNIFORME

ESC.

CÍVICO

RS 262,00 RS 55.606,00

VALOR

TOTAL

RS SS.BOfi.OU

CLÃOSULA QOARSA - DO RBAJUaTAMSKIO;
4.1. Os preços contratados sSo fixos e Irroajustâveis no prazo de um ano.
4.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão soí«r
reajuste apôs o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acumulado,
tomando-se por base o mês de apresentaçáo da respectiva proposta, exclusivamente para as obrigações iniciadas
e concluídas após a ocorrência da anualidade.
4.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de ura ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste.
4.4. No caso de atraso ou náo divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a
importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tâo logo seja
divulgado o Índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que esto ocorrer.
4.5. Nas aferições finais, o Índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
4.6. Caso o Índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nâo possa mais
ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado poia legislação antflo em vigor.
4.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo indíce oficial, pata
reajustamento do preço do valor remanescentes por meio de termo âdicivo.
4ed. O reajuste poderá ser realizado por apostilamento. ......r/xna.rcc
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CLADStnA QmiiTA - DA DOTAÇÃO:
5.1, As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos Próprios do Município de Santa Rica:
UNIDADE ORÇAKEHTÁRIA: 02.080 - SECnETÃRlO DA EDUCAÇÃO
PROJETO ATXVIDA0B:12 3S1 1404 2016 - KAHUTEMÇÁO DA R8DE DB SHSXKO EOHDAMENTAX. - 1408
8LBKENT03 DE DESPESAS: 339030 - MATBRIAI, DE COHSOKO
PONTE DE RECtmSO; 111 - RECEITA DB IHFOBTOS B DB TRANSEBRÍNCZA DB IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

150 - RECEITA DB IMPOSTOS B DE TRANSEBRÊNCtA DB IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - HBMUMBRAÇÃO 08
DEPOSITO BAHCÃRZOS

CLÁUSULA SEXTA - DO PAOAMENTO:
6.1. O pagamento será realizado no prazo móximo de ató 30 (trinta! dias úteis, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta
corrente indicados pelo contratado.
6.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante
atestar a execução do objeto do contrato.
6.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovaçáo da regularidade fiscal.
6.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contrataçáo, ou, ainda,
circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, c pagamento ficará sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a con^rovação
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. Quando 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 contribuições 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, da alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre
a data do vencimento e o efetivo adimpiemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte
fórmula:

EH • t x N X VP, sendo:

EM o Encargos moratórios:
H ■ Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP • Valor da parcela a ser paga.
1 ' tndlce de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
, , ...v, , ( 6 / 100 ) I - 0,00016438
'  ̂ ' TX ■ Percentual da taxa anual " 61

365

6.8. Será retido 1,55 para o Progratua Municipal de Desenvolvimento aos Pequenos Negócios - PDPN, conforme
dispõe o art. 7®, inciso I, da Lei Complementar n° 22/2019, á exceção dos pagamentos conten^lados no inciso
VII do Parágrafo único do artigo 7* da referida Lei.

CLÁUSULA SSraMX - DO PRAZO B DA VtOftHCZA:
7.1. O prazo de entrega doa bens é de 10 (dez) dias, contados do(a) da data da recebimento da respectiva
solicitação, cm sua totalidade, no seguinte endereço AVENIDA VXRSÍHIO VEIOSO BOIUBS, 8^, AWO DOS
EUCALIPTOS, SBOB DA SBCRBTAAIA 08 BOUCA^.
7.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 2 (dois) dias, pelo(a) responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com
as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
7.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo ce Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 2 (dois) dias, a
contar da notificação da contratada, ãs suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
7.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 2 (dois) dias, contados do recebimento provisório,
após a verificação da qualidade c quantidade do material e conseqüente aceitação mediante termo
circunstanciado.

7.4.1. Ha hipótese de a verificação a que se refere o subicem 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: atá o final do «aareieie fioancairo da 2021,
considerada da data de sua assinatura.

CLÁUBULA OITAVA - DAS OBRIQAÇÕES 00 (XINTRATANTE:
8.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos:
6.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com
as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
8.3. Comunicar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irzegularidades 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;
8.5. Efetuar o pagamento ã contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos no Edital e seus anexos:
8.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
ainda que vinculados ã execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
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CLAOSUIA HOHh - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
5.i. Co:it! .• .1:11 t- ••'- -;;:ír.r:r : "i;: abrigaçôes c;o»i!ilont<?s do Tem» de ReforóH
âKclusivamerirc; js r-scos a jy uaspasas decorrentes cia boa e perfeita execução cio oi
9.1.1. õfetiint a ■.-tiirena do objeto om perfeitas condições, conforme especificaçõcíi,
constantes no Tprnio do Heferíncia e aeus anexos, acompanhado da respectiva nota
constarão as lnd:-':acies refercntoa a: marca, fabricante, modelo, procedência e pra/o
validade;

9.1.1.1. o ijn'ci.c deve estar acompanhado 3o manual do usuário, (caso necossârío) com uma versAc
et portuguê.-i e da relaváo da rede de assistência técnica autorirada;

9.1.2. Besponaabii;rar-se pelos vtcios c danos decorrentes do objeto, do acordo com os artigos l<> 11
e 1" a 2'', do cóc. tia de defesa do conaurnldor (lei n° 6.018, do 1990);
9.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, As suas exponsaa, no preso fixado neato tormo de reforôneia,
o objeto com ovar.as ou defeito.-).*
9.1.4. Comunicar -1 contratante, no praso ttiximo de 24 (vinte f quatro) horas que antecede a data da
en-wrega, os mctivofl que impossibilitem o cumprimento do praso previsto, com a devida comprovação;
9.1.5. Manter, dur-.int.c toda a execuçAo do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as cc!nd:çõ:;r de habllltac.lo e qualificação exigidas na licitação;
•J.l.ô. Inuicar !.': -'t.3tj para reprcsentê-lá durante a execução do contrata.

CLÁUSOtA DÉCIMA - DA AI.TERA(;»0 E RESCISÃO:
£ste contrato poderá y- íltcrado co- a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo
entre as partes, nos r is s previstos .no Art. 85 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto
nos Arts. 11, 18 e ""9, -.jcs da le; è.66ú/'')3.
O Contratado fica jL-r;.;iir. a aceitat, nas mesmas condições contratuais, as acréscimos ou supressões que se
fizerem, .nas compras, atv a respecti-/c limite fixado no Ari. 65, S 1" cia Lei 8.666/93. Nenhum acréscimo ou
supressão pcderà exceq.-r r limite a;itdbciecldo, salvo as supressões resultantes do acordo celebrado entre
os contcatâiires.

(nÁUSQLA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMEHTO:
i.xecutadc o presvn;.:- -.utrat; v observadas as condiçõe.s de adtwplemento das obrigações pactuadas, 05
rrrce-.irsrt.is •• pr-'..-:. -- : r»":; objeto pelo Contratante obodccorâo, confor.me 0 caso, âs disposições
-tos .Arts. â 'i, i3 l-.. T.óóc. r;.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:
A rocisa injusta em c.i.xar de ra-.prir <is otrsgaçôes assumidas e preceitos legais, sujeitará O Contratado,
garar.tida a prévia d^í-.-r.i, ás senuLtites penalidades previstas nos Arts. 96 c 87, da Lei 6.666/93: a -
savertèr.cia; b - mu.tu .:e mora 39 C.f.- (zero vírgula cinco por contol aplicada sobro o valor do contrato
por dia de atrase na •■r.tieaa, nn qu na execução do objeto ora contratado; c - multa de lOi (dez por
cento) scbre c valor r r.-rataáo pela inexeciiç.to total ou parcial do contrato; d - simultanoamenteí qualquer
dâs penalidüden c.ib ; indamor táclay na l.ei 9.666/95 e na Lei 10.520/02.

CLÁUSULA UBCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:
lios casos de eventuais stras-ts ae p-toamuntc nos termcs deste instriinonto. e desde que o Contratado nâo tenha
cr.nc-omdn se .í!scr-i rs-a - atrasr. svrv -id-mitida a compensação ti.nar.ce;ra, devida desde a data limito
fixaaa para c pa.Tárçr:-. i-.-j ü lats t.-rrcspcndente ac efetivo pâgâme::tc da parcela. Os encargos moratõríos
devidos em razão dc .ítr-in.-. :;u paçane.nto soráu calculados coro utiliraçáo da seguinte fórmula: EM ' W • Vp •
i, onde: SM •* encargos r-ratorics; !■ ■ nútnecc de dias entro a data prevista para o pagamento e a co efetivo
pagamento; 7? ■" valor la paraela a ser paga; e 1 - indico de compensaçSo financeira, assim apurado: 1 (TS
- 100) - 365, sendo TA ■ percentual dn IPCA-OSE acumulado nos últimos doze meses ou, n« sua falta, ura novo
Índice adotado polu ilcv-rno "eceral que c subscitua. Na fiipoteso do referido índice estabelecido para a
CHTpensàçõo financeira •.••:-r.hâ 2 sor extinto ri: de qualquer fcrm.i n.ío possa mais ser utilizado, será adotado,
er substituição, c que A Se: iieleiminaa-.) pela Icoislaçao er.tio cm vigor.

CLÃUSOIA DÉCIMA V9ARXA - DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO 00 CONTRATO
14.1 k exeçuçòc d; se:â ot-jcto de ac.nmpsniiarcnto, controle, fiscalização e avaiiaç.^o cor
representante da rcr.t: i-.ant-;-. desiçr.ar.cr para destcr do presente contrato o(a) Sr(a). RITA OE CA8SIA DE
ASSIS, Cirtssir ia) ;:i r Idv. f C?. ívi-r ;-r If.avâc 1 ..xadá na Secretaria Municipal de Educaçic do Huniclpiu
do Sa.nta Rita • PB.
14.2 d fiscal do Centra- c(-il Sr(â). JOAB FURTADO LEITE, portadorlal da CPF 093.730364-43, ccm lotaçia na
Secretária Municipal de !:di:=açáo co Município de Santa Rita - PB, ícrmalmento designado, o comprovadamento
habilitado para gerer.iiar o presente lermc, .terá c responsável pelo flol cumprimento das cláusulas
contratuais, ir.cl-usivv -çertirientcs aos encargos ccmplvnentores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO:
Para iiririr a.= qu"s-:'-= -.e.tnrrsrter .leste ccntrAto, as partes elegem o Foro da Comarca de Santa Rita.
Z, cor estarcr uv o.v:-. -.::rdc, fo; lavradc o presente contrato em 02 (duas) vias. o qual vai assinado pelas
partes e per -ícas - .rinac.

Santa Rica - PB, 10 de Kárco de 2021

TESTEMUNHAS PE;.0 t NTE

EDILSNB Dii SILVA SANTOS
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