
IA.ESTA ARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

CONTRA TO N° 034/2015

PREGÃO PRESENCIAL N° 01112015-SRP

TERMO DE MINUTA DO CONTRATO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
JUAREZ TÁVORA, ESTADO DA PARAIBA, E
A EMPRESA: WAGNER CARTAXO
MARQUES EIRELLI-EPP, TENDO POR
OBJETlVO A EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE
EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE
DESTiNADO À MANUTENÇÃO DAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS.

De um lado como CONTRATANTE, e assim denominado no presente instrumento, o Município Juarez
Távora, Estado da Paraíba, com Sede na Rua José Mendonça de Araújo n 171, Centro Juarez Távora-PB,
inscrito no CNPJ/MF sob o n.? 08.919.490/0001-36, ora representado pelo Senhora Prefeita Municipal
Maria Ana Farias dos Santos, portador do CPF/MF n." 952.710.154-91, residente e domiciliado na Rua
Adalberto Pereira de Melo, n 43 - Centro Juarez Távora - PB, e de outro lado, como CONTRATADO(a),
e assim denominado no presente instrumento, a empresa: WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI
EPP - CNPJ: 19.835.542/0001-02 com sede na Av. Governador Flávio Ribeiro Coutinho, 96 - sala 8-
Parque Verde - Cabedelo/PB - CEP: 58.102-835, representado pelo senhor WILSON SOARES BRAGA -
CPF: 373.987.764-20.

e CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão presencial registro de preço - 011/2015, processada
nos termos da Lei federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que
couberem, as disposições da Lei federal n" 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, Lei
complementar n." 123/2006 e suas alterações, Decreto n.? 7892/13 e alterações bem como toda legislação
correlata.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: REGISTRO DE PREÇO para Eventuais Aquisições de
Equipamentos e Material permanente destinado à manutenção das secretarias municipais.

o fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste instrumento, proposta
apresentada. Pregão Presencial Registro de Preço - 011/2015 e instruções do Contratante, documentos
esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PS
CEP - 58387-000 CNPJ - 08.919.490/0001-36
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

o valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 30.685,00 (trinta mil e seiscentos e
oitenta e cinco reais).

ITEM DESCRI(ÃO

UNO

Geneaço 2

1.580.00

V. TOTAL

R$ 1.358.00

R$ 1.156.00

lJND. MARCA QUANT.
Armário aço, tratamento superficial
fosfatizado, acabamento superficial pintura lisa,
cor cinza claro, quantidade portas 2, tipo
fechamento portas com fechadura, quantidade
prateleiras 3, altura 2,00. largura 0,85,
profundidade 0,40, tipo aço 22 (0,75 mm),
quantidade chaves 02, características adicionais
chapa tratada contra oxidação (fosfato de
zinco).

UNO

Geneaço

Led

AOC

Geneaço

P. liNIT.

R$ 679,00

R$ 180,00

R$ 1.399.00

R$ 278,00

Armário aço, tratamento superficial
fosfatizado, acabamento superficial pintura lisa,
cor cinza claro, quantidade portas 2, tipo
fechamento portas com fechadura, quantidade
prateleiras 2, altura 1,00, largura 0,85,
profundidade 0,40, tipo aço 22 (0.75 mm),
quantidade chaves 02, características adicionais
chapa tratada contra oxidação (fosfato de
zinco).

2 UNO 2 R$ 578,00

Suporte p/ tv preto em aço até 46" compatível
com led/lcd,3 UNO

Argel

2 R$ 90,00

R$ 810.00

R$ 620,00

Tv led com tela de tamanho 32 polegadas,
converor digitai. Sistema de tv: ntsc, pal-m;
tela: plana. colorida. tamanho da tela: "32";
tecnologia led: full hd. Conexões: no mínimo
1 (uma) entrada usb: no 111ÍnilTIO 1
(entrada) hdmi; no mínimo I(uma) entrada
vídeo componente; no mínimo I (uma)
entrada vídeo composto; no mínimo I (uma)
entrada vga; I (um) controle remoto com pilhas.

4

Estante metálica, material aço, altura 2,07,
largura 1.18. profundidade 0.43. quantidade
prateleiras 4. tratamento superficial anti
ferruginoso fosfatizante, acabamento
superficial pintura eletrostática em epóxi, cor
branco gelo, características adicionais
desmontável, rodapé em aço de 12,50cm altura,
rodí. largura prateleiras 1.118, profundidade
prateleiras 430

UNO

Basff

Pragas

R$ 1.399.00

R$ 760,00

5

Ventilador de parede oscilante de 40cm, com
no mínirno 03 (três) velocidades definidas;
quantidade de hélice de no mínimo 04 (quatro):
220volts preto/branco.

6 UNO

Progas

R$ 278,00

R$ 1.580.00
I

i

7 Microfone tipo profissional sem fio UNO

3 R$ 270,00

Fogão industrial. material ferro fundido.
comprimento 1.140. largura 1.060, altura 800.
características adicionais sem forno e
queimador duplo, quantidade bocas 4,
aplicação uso no setor de alimentação e
nutrição.

UNO8

Fogão industrial. material chapa galvanizada.
funcionamento gás, tipo acendimento manual.
curacrerísticas adicionais com
IOfllo/gueimaclores duplos/grelha ferro fundido,

9 UNO

2 R$ 310,00

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PS
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10
Liquidilicador industrial copo em aço inox
lâminas em aço inox, velocidades reguláveis,
c~acidade mínima de 4lt litros, 2201'.

UNO

Plastex

5

1.720,00

UNO Sennior R$ 772,00 R$ 772,00

II

Bebedouro água, tipo vertical elétrico,
acabamento externo pintura em epoxi, altura
aproximadamente 96, largura aproximadamente
33, profundidade aproximadamente 29,
características adicionais 2 saídas uma para
água gelada e outra para água natural, voltagem
220. material gabinete aço inoxidável. material
reservatório água aço inoxidável com
serpentina externa, material tampo superior e
frontal_poliestireno

UNO Masterfrio R$ 679,00 R$ 679,00

12

Geladeira frost free, 220v, consumo de energia
classe "a", capacidade miníma 450 litros, 2
portas, prateleiras na porta, recipiente para
guardar gelo, iluminação interna, pés
niveladores, controle de ten!2_eratura

UNO Esrnaltec R$ 2.380,00 R$ 2.380,00

13
Aparelho de som portátil, tipo micro system, cd
player com gaveta simples para I cd. entre usb,
voltagem: II 0/220v, mídias compatíveis cdrw,
cd-r. com sintoniz~ão de rádio (am/Irn),

UNO

UNO

Lennox

Lennox

R$ 260,00 R$ 1.300,00

R$ 1.210,00

3 R$

14

Caixa amplificada, potência 625 watts rms,
tamanho alto-falante 12, resposta freqüência 55
hz a 18 khz, características adicionais
amplificada duas vias, borda tecido tratamento
ant

R$ 1.210,00

J
15

Colchão, material 100% espuma extrafírme,
revestimento tecido 54 algodão e 46 viscose,
proteção tecido antiácaro, antirnofo e
antialérgico, altura 15, comprimento 188,
la~ura 78, densidade 28

UNO Plumatex I240,00 R$ 720,00

16

Mesa plástica quadrada- produto aditivado com
anti-uv resistente aos raios solares e de fácil
limpeza. Possuem certificação do inmetro,
conforme portaria 213/07 e norma da abnt;
produto é compacto, leve, fácil de limpar e
transportar. Fabricado em material
polipropileno e aditivos; na cor branca,
con~JJrill1ento70, la~ura 70, altura 72,

UNO

UNO Plastex

5 R$ 94,00 R$ 470.00

17

Cadeira plástica - produto aditivado com anti
UI' resistente aos raios solares e de fácil
Iimpezn, Possuem certificação do inrnetro.
conforme portaria 213/07 e norma da abnt:
produto é compacto, leve, fácil de limpar e
transportar, Fabricado em material
polipropileno e aditivos; sem braço na cor
branca.

20 R$

I

34,00 R$ 680,00

Ar condicionado tipo split 12000 btus,
Aparelho condicionador de ar do tipo split,
ciclo quente-frio, compressor rotativo, tensão
de 220 volts, freqüência de 60hz, controle

l remoto sem tio, três velocidades de
insullamento com aletas horizontais e verticais,

L_ ~fi_ln~ç~à~o_d~e_sl~ln~l~id~i_ti~ca~~~ã~o~._m~o~v~im~en~t~o~e_c~o~n~tr~o~le~_L _L L_ L_ __

18
Tenda. material lona nylon 600, largura 3,
comprimento 3. altura 1,30 a 2,20,
características adicionais tenda
santonada/_Qiramidal/estrutura metálica

19 UNO

Lider

Elgin

3 R$

3 R$
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automútico do direcionamento do ar,
tratamento anticorrosivo, timer 24 horas, filtros
de ar de fácil remoção. acionarnento de
emergência na unidade interna no caso de perda
ou dano do controle remoto. indicadores
luminosos de comando, garantia mínima de
funcionamento do fabricante do equipamento
de no mínimo 12 (doze) meses.
Ar condicionado tipo split 9000 btus. Aparelho
condicionador de ar do tipo split, ciclo quente-
frio, compressor rotativo, tensão de 220 volts,
frequência de 60hz. controle remoto sem fio,
três velocidades de insutlamento com aletas
horizontais e verticais. função desumidificação,

20 movimento e controle automático do UNO Elgin 3 R$ 1.399,00 R$ 4.197,00direcionamento do ar, tratamento anticorrosivo,
timer 24 horas, fi Itros de ar de fáci I remoção,
aciouamento de emergência na unidade interna
no caso de perda ou dano do controle remoto,
indicadores luminosos de comando, garantia
mínima de funcionamento do fabricante do
equipamento de no mínimo 12 (doze) meses.
Longarina com 4 lugares estrutura metálica e

I21 sapatas plásticas com assento em polipropileno UND Alfamob 2 R$ 545,00 R$ 1.090,00 !I com cor fi detinir If-
I Longarina com 3 lugares estrutura metálica e

22 sapatas plásticas com assento em polipropileno UNO Alfamob 2 R$ 445,00 R$ 890,00
com cor a definir
Cadeira lixa si braço, cl assento e encosto com

23 espuma injetada, revestido em tecido, com 4 UNO Alfamob 2 R$ 142,00 R$ 284,00
pés retos e encosto em u
Cadei ra giratória si braço, cl assento e encosto

r

24 com espuma injetada, revestido em tecido ciOS UNO Alfamob 2 R$ 261,00 R$ 522,00
rodízios elenaylon, regulagern de altura.

TOTAL UNO. R$ 30.685,00

CLÁUSULA QUARTA- DA REVISAO DOS PREÇOS:
OS preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses.
A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio econôrnico- financeiro, a
ser feita, preferencialmente, através de notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de
fabricante ou outros que demonstrem indiscutivelmente a elevação do custo do objeto.
Para a concessão desta revisão, a empresa deverá comunicar a Prefeitura Municipal de JUAREZ
TÁVORA ,'I variação dos preços, por escrito e imediatamente, com pedido justificado, anexando os
documentos comprobatórios da majoração.
Durante o período de análise do pedido, a empresa deverá realizar o fornecimento pelo preço registrado.
mesmo que a revisão seja posteriormente julgada procedente.
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado
no mercado a Prefeitura convocará o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado.
A ordem de classificação das licitantes que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classificação original.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura poderá liberá-lo
do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados, desde que a comunicação ocorra antes do fornecimento.

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PS
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Ocorrendo a situação acima descrita, a Prefeitura poderá, ainda, convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da ata de registro de preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
O licitante vencedor somente será liberado, sem penalidade, do compromisso assumido na Ata de Registro
de Preços quando:
Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão por conta do orçamento vigente do
Município de JUAREZ TÁVORA: 02.02-Gabinete do Prefeito - 04.122.2010.2002-Desenvolver as
atividades do gabinete do prefeito - 02.03-Secretaria de Finanças - 04.122.2010.2003-Desenvolver
as atividades administrativas da secretaria - 02.04-Secretaria de Agricultura e Abastecimento _
20. 122.2010.2005-Desenvolver atividades agrícolas e abastecimento - 02.06-Secretaria de Educação
- 12.361.1004.2008-Desenvolver atividades do FUNDEB 40% - 123611004.2010 - Coordenação das
atividades da Secretaria - 12 361 30092052 Desenvolver Atividades do Programa Brasil Carinhoso _
02.14-Secretaria de Saúde - 101222010.2015-Manutenção das atividades da Secretaria Municipal
de Saúde - 02.15- Secretaria da Ação e Promoção Social - 20102022- Manutenção e
desenvolvimento das atividades da Sec. de Assit. Social - 02.16-Secretaria de Infra estrutura e
desenvolvimento humano - 15.122.2010.2033-Desenvolver as Atividades dos serviços Urbanos-
02.19-Secretaria de Administração - 041222010.2051-Desenvolver as atividades da Secretaria de
Administração - 386.449052.00.000-Equipamentos e Material Permanente.

As eventuais contratações ocorridas em outros exercícios financeiros serão custeadas com recurso daquele
exercício.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado parceladamente em até 30 dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura
no protocolo da Prefeitura Municipal de JUAREZ TÁVORA/PB.
O pagamento será feito mediante cheque nominal do Banco do Brasil ou outra instituição bancária da
contratante.
O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada, condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda. circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-a após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ónus para a Contratante.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma
forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de
atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento à taxa de
6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM'" IxNxP
EM '" Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I '" índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PS
CEP - 58387-000 CNPJ - 08.919.490/0001-36
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1= (TxlIOO)
365

Tx = utilizar IPCA (IBGE)
N =Número de dias entre a data limite previstos para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS, VIGENCIA:

o prazo início do fornecimento do objeto ora licitado, conforme suas características e as necessidades da
Prefeitura, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, considerado a partir da
assinatura do contrato:

Início do fornecimento: Logo após assinatura do contrato, mediante ordem de fornecimento.

o Contrato vigorará a contar de sua assinatura pelas partes até o dia 31/12/2015. O prazo constante nesta
cláusula poderá ser prorrogado, havendo acordo entre ambas as partes, depois de observado o Art. 57 da
Lei Federal n." 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA-DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DO OBJETO
Os materiais deverão ser entregues de forma parcelada no município de Juarez Távora, no local designado
pela Administração, no horário das 08hOOmin às 14hOOmin,no prazo não superior aOS (cinco) dias, após
o recebimento da solicitação de compra emitida pelo setor responsável.
Os materiais serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo (a) responsável pelo
acompanhamento e fiscal ização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com
as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a
contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
Os materiais serão recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante
termo circunstanciado.
Na 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.
O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
Correrão por conta da contratada todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários e outras despesas que não seja o proposto pela empresa vencedora.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

A Contratante obriga-se a:
Receber provisoriamente os materiais, disponibilizando local, data e horário;
Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos provisoriamente com
as especificações constantes no Contrato e proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmentedesignado;
Efetuar o pagamento no prazo previsto.
Emitir requisição de ordem de fornecimento à empresa, autorizando a entrega dos materiais.

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PS
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CLÁUSULA DECIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
O Contratado, obriga-se a:
A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Contrato e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
Efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela Administração, em
estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal
constando detalhadamente as indicações da marca, e prazo de validade;
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26,
do Código de Defesa do Consumidor (Lei n" 8.078, de 1990);
Substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 02 (dois) dias,
o produto com avarias ou defeitos;
Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
Comunicar ú Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega,
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de
Referência ou na minuta de contrato;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais,
taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na
execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:

A rescisão Contratual poderá ser:
Determinado por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados no Art. 79 da LeiFederal n." 8.666/93.
Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da Autoridade
competente, reduzida a termo no Processo Licitatório, desde que haja conveniência da CONTRATANTE.
Em caso de rescisão prevista nos Incisos XlI e XVII do Art. 78 da Lei Federal n.? 8.666/93, sem que haja
culpa dota) CONTRATADO(a), será essa ressarcida dos prej uízos regulamentares comprovados, quandoos houver sofrido.
A rescisão Contratual de que trata o Inciso I do Art. 78 da Lei Federal n." 8.666/93 acarretará as
consequências previstas no Art. 80. Incisos I e IV, no que couber ambos da Lei Federal n." 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES

A Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa, pela inexecução total ou
parcial do objeto da presente Minuta do Contrato:
a) Advertência por escrito sobre o descumprimento do contrato e outras obrigações assumidas. quando
considerados faltas leves, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção;
b) Multa, observados os seguintes limites:
b.l) de 0,3% (três décimos por cento) por dia, a partir do primeiro dia útil subsequente ao do vencimento
do prazo para cumprimento da obrigação, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor dos materiais nãoentregues:
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b.2) de 5% (cinco por cento) sobre o valor dos materiais não entregues, a partir do primeiro dia útil
subsequente ao do vencimento do prazo para cumprimento das obrigações, no caso de atraso superior a 30
(trinta) dias, constantes do instrumento contratual, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que
o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificaçõescontratadas;
b.3) de 0,3% (três décimos por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou condição
prevista neste Contrato e não discriminado nas alíneas anteriores, sobre o valor contratado, contada da
comunicação da Contratante (via internet, fax, correio etc.), até cessar a inadimplência.
c) Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos, e
suspensão por até 05 (cinco) anos no Cadastro de Fornecedores do Município.
d) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos da declaração da penalidade.
O valor da multa aplicada será retido dos pagamentos devidos à Contratada e, caso não sejam suficientes,
a diferença será cobrada de acordo com a legislação em vigor.
As sanções previstas nas cláusulas "a)" a "c)" poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo
com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contar da intimação do ato, salvo na hipótese de aplicação de declaração de inidoneidade para licitar e
contratar, cujo prazo de defesa será de IO (dez) dias úteis.
As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente
justificado e comprovado, ajuízo da Administração.
a) A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o
atraso na entrega dos materiais for devidamente justificado pelo Fornecedor e aceito pela Contratante, que
fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.
A inexecução parcial ou total do contratado, nos termos do art. 79 da Lei Federal n", 8.666/93 poderá
implicar a imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis,
observada a conclusão do processo administrativo pertinente;
As partes não serão responsabilizadas pela inexecução contratual ou eventuais atrasos decorrentes de
eventos contiguradores de força maior ou caso fortuito, como tais caracterizados em lei civil.
As multas aplicadas deverão ser recolhidas ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da
data da notificação, podendo a Contratante descontar o seu valor das notas fiscais e/ou faturas. Em caso de
inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente ou
inscrito COl1l0 Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os
encargos correspondentes.
Ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas nos incisos III e IV, do artigo 87, da Lei n° 8666/93 e
alterações posteriores, os profissionais ou as empresas que:
a) Tenham, sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimentode quaisquer tributos;
b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitospraticados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:

Fica desde já eleito o Fórum da Comarca de Alagoa Grande - PS, Estado da Paraíba, para dirimir questões
resultantes OLl relativas à apllcação/ou execução deste Contrato. não resolvidas na esfera Administrativa.
E por estarem assim justos; Contratados e Concordantes com todas as Cláusulas e condições ora ajListadas,
as partes assinam o presente Contrato Administrativo, que é feito em 03 (Três) vias de igual teor, na
presença de duas Testemunhas instrumentais, que também assinam, devendo a CONTRATANTE, no
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prazo legal, providenciar a publicação, na imprensa Oficial, do extrato do Contrato, a teor no Art. 61,
Parágrafo Único, da Lei Federal n." 8.666/93, tudo para que o ato produza seus Jurídicos e Legais efeitos.

JUAREZ TÁVORA, 24 de Setembro de 2015.

1't~6.;k.n:-~
Prefeital CONTRA TANTE

TESTEMUNHAS

·77/:/2
/~/~//',.- .. '"/ ~ I ,}

WAGNER CART-;(x6~ Q'UES ElRELLI-EPP
:CONT TADO

PUBLIQU -SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE
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Mensário Oficial do Município
Instituído pela Lei N. O13/82 de 21 de Janeiro de 1982

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA - ESTADO DA PARAIBA
ANO XXXIII- N. 009/2015 - JUAREZ TÁVORA-PB 25 DE SETEMBRO DE 2015

EXTRATO DO CONTRATO PrefeituraMunle. de J~ gvora
~I~ -~~..L._Q.\/1;;..'"' _

Juarez Távora PB, 24 de Setembro de 2015.

PREGÃO PRESENCIAL N.O034/2015-SRP

OSJETO: EVENTUAIS AQUISIÇOES DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO
À MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

CONTRATO N° 034/2015
CONTRATADO: WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP
CNPJ: 19.835.542/0001-02
PRAZO: 31/12/2015
VALOR TOTAL: R$ 30.685,00 (trinta mil e seiscentos e oitenta e cinco reais).

ONERANDO A DOTAÇÃO 2015: 02.02-Gabinete do Prefeito - 04.122.2010.2002-
Desenvolver as atividades do gabinete do prefeito - 02.03-Secretaria de Finanças _
04.122.2010.2003-Desenvolver as atividades administrativas da secretaria _ 02.04-
Secretaria de Agricultura e Abastecimento - 20.122.2010.2005-Desenvolver
atividades agrícolas e abastecimento - 02.06-Secretaria de Educação _
12361.1004.2008-Desenvolver atividades do FUNDES 40% - 123611004.2010 _
Coordenação das atividades da Secretaria - 12 361 3009 2052 Desenvolver
Atividades do Programa Brasil Carinhoso - 02.14-Secretaria de Saúde _
101222010.2015-Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde _
02.15- Secretaria da Ação e Promoção Social - 20102022- Manutenção e
desenvolvimento das atividades da Sec. de Assit. Social - 02.16-Secretaria de Infra
estrutura e desenvolvimento humano - 15.122.2010.2033-Desenvolver as Atividades
dos serviços Urbanos- 02.19-Secretaria de Administração _ 041222010.2051-
Desenvolver as atividades da Secretaria de Administração - 386.449052.00.000-
Equipamentos e Material Permanente.


