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ESTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

CONTRATO N° 017/2016

PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2016-SRP

TERMO DO CONTRA TO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE JUAREZ
TÁVORA, ESTADO DA PARAIBA, E A
EMPRESA: CELIA FRANCISCO DE
CARVALHO-ME, TENDO POR OBJETIVO A
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
PERMANENTES DESTINADOS ÀS
UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
JUAREZ TÁVORA.

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-Pê,
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 CPFIMF 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, e
assim denominado no presente instrumento, a empresa: CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME -
CNPJ: 15.659.814/0001-00, localizado Rua Sabiniano Maia, 658 - Loja B - Bairro Novo - GuarabiralPB
- CEP: 58.200-000, Tel: (83) 3271-8674 1 8864-3545 - e-mail: biotech@outlook.com.br, representado
pelo ELDER DA COSTA CARVALHO CPF: 381.998.868-89.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão presencial registro de preço - 006/2016, processada
nos termos da Lei federal na 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que
couberem, as disposições da Lei federal na 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 Eventual Aquisição de materiais
permanentes destinados às unidades de saúde do município de Juarez Távora.

O fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste instrumento, proposta
apresentada, Pregão Presencial Registro de Preço - 006/2016 e instruções do Contratante, documentos
esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

o valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 20.758,00 (vinte mil e setecentos e
cinquenta e oito reais).

Arquivo em aço com trilho telescópico
por esferas, com 3 gavetas para pasta
suspensa tamanho oficio. Porta-etiqueta e
puxadores estampados nas gavetas,
puxadores com acabamento em Pv'C nas
cores cristal ou grafite, fechadura
cilíndrica tipo yale com travamento
simultâneo das gavetas e sistema de
deslizamento com carrinho telescópio por
esferas em aço estrutural 1,10 mm, com
18 esferas. Acabamento em processo
anti-corrosivo e pintura eletrostática a pó.
Capacidade: de 30 a 40 pastas por
gavetas ou 25 kg. Confeccionado em
chapa de aço 26 (espessura variável de
0,40 a 0,46mm) indicado para materiais
leves, caso deseje em outras chapas mais
reforçadas como: (chapa 24 - espessura
variável de 0,55 a 0,64mm de espessura e
chapa 22 com espessura variável de 0,70
a 0,78mm). Entre em contato com a nossa
central de atendimento. MEDIDA: 1030
alt. X 470 larg X 715 prof

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.
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MARCAS

CONSUL

TUBOMED

ESCRITORIO
ECIA

ESCRITORIO
ECIA

P.UNT.

1350,00

780,00

490,00

370,00

447,00

R$

ITEM OBJETO DESCRIÇÃO MINIMA QUANT.

4

3 ESCRITORIO
ECIA

P. TOTAL

R$ 1350,00

R$ 2.340,00

1.960,00

R$ 370,00

GELADEIRAI
REFRIGERADOR
, CAPACIDADE
MINIMA 300

LITROS

Geladeira I Refrigerador COR Branco,
Capacidade de armazenagem total (L)
300, Prateleiras removíveis, Capacidade
Geladeira (L)253, Capacidade Freezer
(L)47, Tipo de Degelo Frost Free, Porta
ovos, Porta latas, Pés niveladores,
Controle de temperatura, Portas I, Painel
de Controle Externo, Formato I Porta,
Consumo de Energia A (menos 25% de
consumo), Consumo (kWh) 35,5,
TensãoNoltagem IIOV, 220V

R$ 1.341,00

Armário vitrine,
número de portas
02 portas, material
de confecção açol
ferro pintado,

laterais de vidro
possui.

Armário com 2 portas com, 01
fechadura. 04 prateleiras em vidros
cristal. Porta e laterais em vidros de
4mm. Fundo e teto em chapa de aço.
Dimensões: 0,65 x 0,40 x 1,65m.

2

3

Armário
dimensões

min/O,75xl,80
material de

confecção aço

Armário de Aço Maçaneta com 4
Prateleiras- Chapa 24, tratamento para
pintura por meio de fosfatização e pintura
eletrostática a pó com secagem em estufa
a 200 graus, com maçaneta, pés em
polipropileno de alto impacto, Medida:
AlI. 1,80 X Larg. 0,75 X Prof 0,40.

Mesa de escritório,
base aço/ferro

pintado, divisões
de 01 a 02 gavetas,

material de
confecção

madeira/mdp/mdf/
similar,

composição
formato em L

Mesa em ( L ) para Escritório com 2
gavetas com chaves. DESCRIÇÃO,
Medidas total da mesa: (1.80mt x 1.60mt
) Altura padrão 0.75cm, Fechamento das
gavetas através de fechadura em aço com
2 copias de chave, Pés em aço reforçado
1.2mm com pintura Epóxi com
tratamento anti - ferrugem, Madeira
MDP 15mm, Acabamento em perfil
emborrachado.

4

5

Arquivo, material
de confecção aço,
gavetas 3 gavetas
pi pasta suspensa,
deslizamento da
gaveta trilho
telescópico
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Estante de Aço Multi-uso Econômica
Altura: 1,98 m, Largura: 0,92 cm,
Profundidade: 0,30 cm, Quantidade de
Prateleiras: 06, Prateleiras: Chapa #26 I
0,45 mm, Colunas: Chapa #18 - L2 30 x
30 Furação padrão, Sustentação: 50 kg
por plano, Planos reguláveis: Sim,
Estrutura desmontável: Sim, Reforço
Ómega: Sim (1) Reforço em X: Sim,
Parafusos: Sextavado com porca UNC \!,í"
X W', Pintura: Epóxi PÓ, Opções de
Cores: Cinza I Branca.

UNID.

3

3M

150,00

235,00

1230,00

780,00

1385,00 R$

R$

6

Estante, reforço
possui,

capacidadel
prateleiras mino

50kg/ 06
prateleiras.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.
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7 ELECTROLU
X

ESCRlTORIO
ECIA

LINKONE

CONSUL

600,00

R$ 705,00

7

Roteador lan
(wireless), portas
wanllan: 1/4,

antena mínimo de
02, tipo wireless
ieee 802.11 b/g/n,
frequência 2,4 a

2,4835ghz,
segurança wpa/

wpa2, taxa sinal de
300 mbps
(dinâmico),

garantia mínima de
12 meses.

Roteador lan (wireless) portas wanllan:
1/4, antena mínimo de 02, tipo wireless
IEEE 802.11 B/GIN, frequência 2,4 a
2,4835ghz, segurança wpa/ wpa2, taxa
sinal de 300 mbps (dinâmico), garantia
mínima de 12 meses.

R$ 8.610,00

8

Ar condicionado,
climatização

apenas frio, tipo
split mínimo de

7000 btu

Aparelho de Ar condicionado Split,
com as seguintes especifi cações:
Capacidade: 7.000 BTU's; Operação:
eletrônico; Funções Auto start, Timer,
Sleep, Swing e Auto Ajuste de
temperatura eletrônico, e de desumifi
cação; Ciclo: quente, frio; Tensão: 220v;
Cor: branco; Compressor: rotativo; Aletas
horizontais e verticais; Baixo nível de
ruído; Termostato regulável para
selecionar a temperatura ideal do
ambiente; Filtro de ar lavável (deslizante)
fácil remover e limpar; Mínimas duas
velocidades no ventilador; Com controle
remoto total e display indicativo de
temperatura selecionada; Certifi cação do
Inmetro e Selo Procel A ou B; 21 Filtro
eletrostático e fi Itro fotocatalítico e fi Itro
de carvão ativado; Filtro eletrostático e fi
ltro fotocatalítico e fi Itro de carvão
ativado para reter partículas
microscópicas, diferentes bactérias, mofo
e fumaça; Vazão nominal m'lhora: 480
llproximadamente.

R$ 780,00

9 Tela de projeção

Tela com tripe 1,80 x 1,80 formato
quadrado Tecido Matte White, branco
opaco com verso preto, Largura 1,80mts
x Altura 1,80 mts Estojo em alumínio,
com design inovador, Pintura
eletrostática na cor preta Alça prática e
funcional que facilita transporte e
manuseio, Tripé em aço com tratamento
anticorrosivo, Sistema de regulagem de
altura que impede descida involuntária da
tela.

1385,00

Ar condicionado,
climatização

apenas frio, tipo
split mínimo de

12000 btu

Aparelho de Ar condicionado Split,
com as seguintes especifi cações:
Capacidade: 12.000 BTU's; Operação:
eletrônico; Funções Auto start, Timer,
Sleep, Swing e Auto, Ajuste de
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temperatura eletrônico, e de desumifi
cação; Ciclo: quente, frio; Tensão: 220v;
Cor: branco; Compressor: rotativo; Aletas
horizontais e verticais; Baixo nível de
ruído; Tennostato regulável para
selecionar a temperatura ideal do
ambiente; Filtro de ar lavável (deslizante)
fácil remover e limpar; Minimas duas
velocidades no ventilador; Com controle
remoto total e display indicativo de
temperatura selecionada; Certifi cação do
Inmetro e Selo Procel A ou B; 21 Filtro
eletrostático e fi ltro fotocatalítico e fi ltro
de carvão ativado; Filtro eletrostático e fi
ltro fotocatalítico e fi ltro de carvão
ativado para reter partículas
microscópicas, diferentes bactérias, mofo
e fumaça; Vazão nominal m'/hora: 480
aproximadamente.

2 SMS

97,00

11 Balde a
pedal/lixeira

Lixeira em Aço Inox com Pedal e Balde
Removível, Capacidade: 5 litros, UNID.
Diâmetro: 20,5 cm, Altura: 29,0 cm

PURIMAX/
ELANGANCE

610,00 R$ 1220,00

R$ 97,00

12 No break (para
computador)

No break (para computador) potência
mínima Ikva, tensão entrada! saída:
bivolt, alarmes audiovisual, bateria UNID.
interna 01 selada, garantia mínima de 12
meses.

VALOR TOTAL
R$ 20.758,00

CLÁUSULA QUARTA - DA REVISAO DOS PREÇOS:
OSpreços registrados permanecerão fixos e irreaj ustáveis pelo período de 12 (doze) meses.
A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio econômico- 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 a 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 mercadoobservará 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.
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 Registrode Preços quando:
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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 mAREZ TÁVORA: 02.14-Secretaria de Saúde - 10.122.2010.2015-Manutenção das
atividades da Secretaria Municipal de Saúde - 10.301.1006.1012-Aquisição de Equipamentos e
Veículo Para Saúde - 10.301.1006.2016-Desenvolver as Atividades do Pab Fixo -10.301.1006.2017-
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Prog. Saúde da Família - 10.301.1006.2018-
Manutenção das Atividades do Prog. Agentes Comunitários de Saúde-PACs _ 10.301.1006.2019-
Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal - 10.301.1006.2021-Manutenção das
Atividades do Programa de Alta e Média Complexidade-MAC - 4490.52.00.001-Equipamento 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 mAREZ TÁVORAlPB.
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 FiscallFatura
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 FiscallFatura 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-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus 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:

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
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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 daassinatura 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 31/1212016. 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 produtos deverão ser entregues de forma parcelada no município de Juarez Távora, no local designado
pela Administração, no horário das 08:00 horas às 17:00horas, no prazo não superior a 05 (cinco) dias,
após o recebimento da solicitação de compra emitida pelo setor responsável.
Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (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.
Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste contrato 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 produtos 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 produtos 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 especialmente
designado;
Efetuar o pagamento no prazo previsto.
Emitir requisição de ordem de fornecimento à empresa, autorizando a entrega dos materiais.

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:
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Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e local indicados 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 à 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 notumo, 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:
Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos
previstos no Art. 65 da Lei 8.666/93 e alterações.
A rescisão Contratual poderá ser:
Determinado por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados no Art. 79 da Lei
Federal 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 XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal n.? 8.666/93, sem que haja
culpa dora) CONTRATADO(a), será essa ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando
os 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.1) 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 produtos não
entregues;
b.2) de 5% (cinco por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, a partir do primeiro dia útil
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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 tome impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações
contratadas ;
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 10 (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 configuradores 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 como 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 recolhimento
de 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 ilícitos
praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:

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

JUAREZTÁVORA,05 de Julho de 2016

f()Q~ ~ y:-~k~
JMaria Ana Farias dos Santos

Prefeita/ CONTRATANTE

CEUA F~~ARVALHO-ME
CONTRATADO

TESTEMUNHAS
1.0----------------------------------RGN°
2.°---------------------------------

RGN.o
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PB
CEP - 58387-000 CNPJ - 08.919.490/0001-36



 

 

Mensário Oficial do Município 
Instituído pela Lei N. 013/82 de 21 de Janeiro de 1982 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA – ESTADO DA PARAÍBA 

ANO XXXIV – N. 007/2016 – JUAREZ TÁVORA-PB, QUARTA FEIRA, 06 DE JULHO DE 2016 

PODER EXECUTIVO 
 

EXTRATO DO CONTRATO 
 
 
Juarez Távora PB, 05 de Julho de 2016. 
 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 006/2016 
PROCESSO: 2016.06.027 
 
OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS 
ÀS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA. 
 
CONTRATO Nº 017/2016 
CONTRATADO: CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME 
CNPJ: 15.659.814/0001-00 
PRAZO: 31/12/2016 
VALOR TOTAL: R$ 20.758,00 (vinte mil e setecentos e cinquenta e oito reais). 
 
ONERANDO A DOTAÇÃO 2016: 02.14–Secretaria de Saúde - 10.122.2010.2015–
Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde – 10.301.1006.1012-
Aquisição de Equipamentos e Veículo Para Saúde – 10.301.1006.2016-Desenvolver as 
Atividades do Pab Fixo – 10.301.1006.2017-Manutenção e Desenvolvimento das 
Atividades do Prog. Saúde da Família – 10.301.1006.2018-Manutenção das Atividades 
do Prog. Agentes Comunitários de Saúde-PACs – 10.301.1006.2019-Manutenção das 
Atividades do Programa Saúde Bucal – 10.301.1006.2021-Manutenção das Atividades 
do Programa de Alta e Média Complexidade-MAC - 4490.52.00.001-Equipamento e 
Material Permanente. 
 

 
 

 


