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ESTADO DA FABAIBA

FRSFSZTURA MCJMICIPAI DE SANTA RITA

CCXfISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO H": 0156/S021-CPL

TEWíO DE COtiTRATO QUE ENTRE SI CELEaPJW A PREFEITUF^.
MUNICIPAL DE SA!;7A P.ITA, ATAAVES DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO E A EMPRESA MARIA TEREZA
PEREIRA CARVALHO, PARA FORNECIMENTO CONFORME
DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO MA FORMA ABAIXO:

í-slo pr%sencçr inslruinento, cie ura iado a PREcEITOPA MUNICIPAL DE SANTA P.ITA, ence
cie Direito Público lar.erno, sediado â Rua Juarez Tâvora, n° 93, Centro, CEP:
L8.300-410, Santa Rita, Eatacio da Pataiba, inscrito no Cadastro Gorai do
Contribuinte do Ministério da Fazenda sob o n" 09.159.666/0001-61, ne.ste ato
ronresencado pelo Secretário de Adninistraçào e Gescáo c Sr. JOÃO JOSÉ DE ALMEIDA
CRUZ, inscrito no CPF/MF sob o n® 03B.628.124-64, doravante denominado
CONTRATANTE, e do outro lado MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO, Situada à AV SAO
SEBASTIÃO, 246. CENTRO - CAPIM - PB - 58287-000, CIIPJ n® 12.843.031/0001-22,
doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o
presente contrato, o quai se recjerá pelas cláusulas e condicOes seguintes:

CLÁUSULA PRIHEIPA - DOS EUflDAUENTOS:

1.1.Este contrato decorre da licitação modalidade PregSo Presencial n'
00006/2021, processada nos termos da Lei Federal n® 10.520, de 17 de Julho de
2002 e subsidiariamente a Lei Federal n® 8.666, de 21 de Junho de 1593; Lei
Complementar n® 123, de 14 cie Dezembro de 20O6; Lei Complementar n® 22. de 25
dCi Setembro de 2019; Decreto Federal n® 3.555, de 08 áe Agosto de 2000; Decreto
Federal n® 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal n* 38, de 24 de
Outubro de 2017; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores
das referidas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CP.JETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
FORNECIMENTO DB ÁGUA MINERAL, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO B GESTÃO DO MUNICÍPIO SANTA RITA, PB.
2.2.0 fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições
expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas
correspondentes, processo de licitação modalidade Pregão Presencial n
00006/2021 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes
Integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e será realizado'
na forma parcelada.

CLÁUSULA TEP-CEIPA. - DD VALOR E PREÇOS:
3.1.0 valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 6.600,00
(Seis Mil o Seiseentos Reais).

ITEk ESPECIFICAÇÃO iUNID QOANT. MaRCA/MODBLOP.UNZT. P.TOTAL

01

ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ADICIONADO
SARRAFÕES DE POLIETILENO COHUNID

DAPACIDAOB MÁX DE 20LITROS, SEt^
CAVIDADES OU REBORDOS INTERNOS QUB

POSSAM RETER BACTÉRIAS OU OUTRAS

IMPUREZAS NOCIVAS Ã SAÚDE HUMAKlJ
(DENTRO DAS NORMAS DB SEGURANÇA S
8IGIEHE). 1

1.000,00 MARCA:

PLATINA

MODELO:

GARRAFÃO 20
LITROS

R$ 6,60 R5
6.600,00

TOTAL R$

6.600,00 Q-
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CLAUSUIJív quarta - CO REAJUS7Ar4Et;T0:

•S.i.Os pci-jos contrátacloa são fixos e itreajustàveis no prazo de um ano.
4.2.Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado,
os preços poderão sofrer reajuste após o incerregno de um ano, na mesma proporção
da variação verificada no IPCA-íBGE acumulado, tomando-se por base o més de
apresentação da respectiva proposta, ezciusivamente para as obrigações iniciadas
ft concluídas após a ocorrência da anualidade.
4.2.{!os reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano será
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
4.4.tJc caso de atraso cu nào divulgação do indice de reajustamento, o Contratante
pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida,
liquidando a dilerença correspondente tão logo seja divulgado o indice
definitivo, fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente

Só reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
4.5.1Ja.s 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 não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o
que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
4.7.Na ausência de previsão legal quanto ao indice substituto, as partes elegerão
novo indice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio
de termo aditivo.

4.0.o reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

CLAUSULA QUINTA - DA iX)TAÇAO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento
vigente:
miUDADE ORÇAMENTÁRIA; 02.050 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO
PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.2102.2000 - MAHUTEHÇAO DE COORDENAÇÃO DE ACMINISTRAÇAO
ELEMENTOS OE DESPESAS:31.9030 - MATERIAL DE CONSUMO

PONTE DE RECURSOS: OOJ - RECURSOS PRÓPRIOS

CLAUSULA SEXTA - DO PAGA.MENTO:
6.1.0 pagamento será realizado mediante processo regular e em observância âs
normas e procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte maneira: Para ocorrer no
prazo d'.- trinta dias, contados do periodo de adimpleroento.
6.2.0 desembolso máximo do periodo, não será superior ao valor do respectivo
adimplemento, de acordo com o cror.ograma aprovado, quando for o caso, e sempre
em conformidade com a di.sponibiliciade de recursos financeiros.
6.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que
isso gere direito a acréscimo .de qualquer natureza.
6.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos tenros deste instrumento, e
desde que o Contratado não 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 correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serSo calculados com
utilização da seguinte fórmula: EK = N » VP » l, onde: EM " encargos moratórios;
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; 7? -- valer da parcela a ser paga; e i » indice de compensação
financeira, assim apurado: l = ITX - 100) 265, sendo TX = percentual do IPCA-
IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado
pelo Governo Federal que o substitua. Na hipócose do referido indice estabelecido
par.-í a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado
pela legislação então em vigor.
6.5.Será retido 1,5'í para o Programa Municipal de Desenvolvimento aos Pequenos
Negócios - POPN, conforme dispõe o are. 1", inciso I, da Lei Complementar n'
22/2019, â exceção do.i pagament.or. contemplados no inciso Vil do Parágrafo único
do artigo 7" da referida Lei.

clAusula Sétima - do prazo e da vigência:
7.1.0 prazo m,iximo cie entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogação
n.is condições e hipóteses prevista.s no'Art. 57, § 1®, da Lei 8.656/93, está
abaixo indicodo o será considerado da data da Assinatura de Contratos
• - Entrega: 3 (três) dias, apôs solicitação da Seeretisla.
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7.2.A vigência do prasento contrato soxê determinada; até o final do exercício
financeiro de 2021, conaidorada da data do aua asainatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES CO COUTRATAriTF.:
8.1.Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de
acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;
8.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel

fornecimento contratado;
S.S.Iiotiíicar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto s
qualidade de produto fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalização,
c çus não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;

6.4.Cesiçriâr representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato,
.nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua
execução, re.spectivame.nte, permitida a contratação de terceiros para assistência
e subsidio de informaçàe.s pertinentes a essas atribuições.

CLÁUSULA 110t.'A - DAS OBRIGACSES DO CÜN7RATAIX-:
5.1.Executar devidamente o f&r.necimento descrito na Cláusula correspondente do
presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos
para o ra.mo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos
prazos estipulados;

9.2.F.esponsâbilizar-se por todos os 4nus e obrigações concernentes a legislação
fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem ccmo por codas as despesas e
compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus fornecedores ou
terceiros em razáo da execução do objeto contratado;
9.3.Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da
execução do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
9.4.Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os
informes e esclarecimentos aolicitado.s;

9.5.Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
pelo órgão interessado;
9.8.IISO ceder, transferir ou subcontracar, no todo ou em parte, o objeto deste
instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
9.7.Manter, durante o vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições do habilitação e qualificação exigidas no
respectivo processo licitatôrio, apresentando ao Contratante os documentos

necessários, sempre que solicitado.

CLÁUSULA DêCIHA - DA ALTERAÇAO E RESCISAO;
10.1.Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa,

unílateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos
previstos no Art. 65 e será rescindido, do pleno direito, conforme o disposto
nos Ares. 77, 78 e 79, todos da Lei Ü.666/93.

10.2.0 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, !> 1® da Lei 8.666/93. Menhum acréscimo ou supressão poderá
exceder o limite estabelecido, salvo as supre.ssões resultantes de acordo
celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO:
11.1.0 objeto desta licitação deverá ser entregue mensalmente mediante a
expedição de solicitação de íotnecimenco pelo -setor competente, a qual deverá
ser atendida no prazo móximo de (j3 (trás) dias a contar da data do recebimento
de respectiva solj-oitaçAo.
11.2.Aa anPregaa do objete deata lleitaç&o deverão aor realizadas na Secretaria
Municipal de Adiainistração o Gestão, localizada na Rua Virginio Veloso Borges
s/n, Lotoamonto Jardim Hiritãnla, no município de Santa lUta/PB, de acordo com
a solicitação de fornecimento.

11.3.Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento,
descarregamento, encargos trabalhistas c- previdenciários e outros custos
decorrentes direta e i.ndiretamente do fornecimento do objeto desta licitação,
correrão por conta exclusiva da contratada.

11.4.Executada a presente contratação e observadas as condições de adimpIe.mento
das obrigações pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto

;Srede

m w



pírJo ORC obedecerão, coriforrae o caso, A disposições dos Ares. 73 a 76, da Lei
8.566/93.

11.5.CJ fornecedor está sujeito a fiscalização do produto no ato da entrega e
posterioritente, reservando-se a esta Prefeitura Municipal, através do
responsável, o direito de nâo receber o produto, caso o mesmo nSo se encontre
em condições satisfatórias ou no caso de o produto nâo ser de primeira qualidade.
11.6.Caso o produto seja entregue em desacordo com os requisitos estabelecidos
pela Prefeitura, ou em quantidade inferior ao estabelecido, á empresa deverá
substitui-lo ou ccmplemsntá-lo no prazo máximo 45 (quarenta e oito) horas.
11.7.As entregas poderão eventualmente ser suspensas ou alteradas, a critério
desta Prefeitura Municipal.
11.6.Fica reservado a esta Administração em qualquer fase do certame, o direito
de realizar testes que comprovem a qualidade do produto ofertado. Para tanto, o
produto será submetido a análises técnicas pertinentes o fic.im, desde já, cientes
o;: 1 icit.anto.': de que o produto considerado insatisfatório em qualquer das
."iiiáliscs será duiomaticamente recusado, devendo ser, imediatamente, substituído.
20.6.A(.sl empresais} vencedorals) do certame obriga-se a fornecer o objeto a que
se refere e-sce Termo de Referência de acordo estritamente com as especificações
aqui descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição dos mesmos
quando constatado no seu recebimento nSo estar cm conformidade cora as referidas
especificações.
20.7.Recebido o objeto, se a qualquer tempo durante a sua utilização normal vier
a se constatar discrepância com as especificações, proceder-se-á a imediata
notificação da e.mpresa a ser contratada para efetuar a substituição do mesmo,
desde que observado o prszo de garantia.

ílLÂUSULA DÉCIMA SEGUíIDA - DAS PEllALIDADES!
n recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais,
sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades
previstas nos Arts. 86 e B7, da Lei 6.666/93: a - advertência; b - multa de mora
de fi.S-, (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por
dia de atraso na entrega, no inicio ou na execuçáo do objeto ora contratado; c
- multa de 101 (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecuçáo total
ou parcial de contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis
fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

CLAUSULA DtCiKA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINAHCEIBA;
Hos casos de eventuais atrasos de pagamento noa termos deste instrumenco, e
de.sde que o Contratado nSo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será
admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o
pagamento até o data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos
moratórios devido.s em razão do atraso no pagamento serão calculados com
ur.i 1 iz.açào da seguinte fórmula; EH ̂  tl ' VP » i, onde: EM - encargos moratórios;
H - número do dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; VP í-- valor da parcela a ser paga; e I = Índice de compensação
financeira, .ossirn apurado: I = (TZ ^ 100) - 365, sendo TX " percentual do IPCA-
lEGi acumulado nos últimos doze meses ou, r.a sua falta, um novo índice adotado
pelo Governo Federal que o substitua. Ma hipótese do referido indice estabelecido
para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma nâo possa
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o auo vier a ser determinado
pela legislação então em vigor.

cLj\usvuí Décima oüarta - da físcalizaç.Ao e gestão do contpato
12.1 A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalizaç
avaliação por representante da Contratante, designamos oara Gestor do presen

contrato o(al Sr(a). LAOTA JMIIEI.E LISBOA MIGUEL EERSAMDES. portadot(a) do C?F
109.735.374 -50, com lotação fixada na .Secretaria Municipal de Administração e
Ce.stâo do Município de Santa Rita - PS.
12.2 O fiscal do Contrato, o(a) Sr(a), hrsia edoabda CARVíilho das FLORES
portadorla) do CPF. 094.479,294 -43, cora lotação na Secretária Municipal de
A<imLnistraç.lo e Gestão do Hunicipio de Santa Rita - PB, formalmente designado,
e comprovadamence habilitado para gerenciar o presente termo, será o responsável
pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos
encargos compie-nentares.



CLAUSÜLA décima quinta - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da
Comarca de Santa Rita.

(&

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado c presente contrato em 02(duas)
vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

TESTEMUNHAS

Santa Rita - PB, 14 de Waio de 2021

PELO COMT.RATANTJ

àJOÃO JOS£ DE

038.62

Seera

a Gea

iclpadAda Adminla tcaçBO

PELO RATA

lORIA TERBZi^roEIRA CARVALHO
A2.845.031/0001-22


