
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

CONTRATO N" 040/2019

PREGÃO PRESENCIAI^ 011/2019

TÉRMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
município de JACARAÚ. ESTADO DA PARAÍBA. E A
EMPRESA MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELi

TENDO POR OBJETIVO A EVENTUAL AQUISIÇÃO
PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E

CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE
JACARAÚ

Pelo presente instrumento particular, de um lado, como CONTRATANTE. O Município de Jacaraú,
pessoa jurídica de direito público interno, sediada na Rua Augusto Luna, n" 45 - Centro - Jacaraú/PB,
inscrita no CNPJ sob n° Ü8.947.699/00ÜI-03, neste ato representado na fonna legai pelo seu Prefeito
Constitucional, ELIAS COSTA PAULINO LUCAS, residente c domiciliado na Rua São João, n° 95 -

Centro - JacaraCPB, inscrito no CPF n" 02!.996.804-79 e portador da Célula de Identidade - P.G n°
10.162.196-9 SSP/RJ. e de outro lado, como CONTRATADO, e assim denominado no presente
instrumento, a Empresa; MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, localizado na Rua
Guilhermino Barbosa, n° 52 - Bloco 02 - Catolé - Campina Grande/PB, CEP: 58.410-100, inscrito no
CNPJ sob o n" 30.597.577/0001-93, representado pelo Senhor: Yago Nobrega Fonseca de Farias, CPF;
100.852.194-95 c RG: 3.314.121 SSP/PB, procurador.

As partes a.ssim nomcada.s c qualificadas, pelo presente instrumento particular de Contrato Administrativo
e na melhor forma de direito, têm, entre si, ajustado o presente, subordinados à Lei Federal n.° 8.666/93 e
suas alterações posteriores, bem como vinculado ao pregão presencial n." 011/2019.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO;

1.1 Este contrato decorre da licitação modalidade pregão presencial: 01 I/20I9, 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 123/2006 e
demais normas reguiameniares aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO;

2.1 O presente contrato tem por objeto o: REGISTRO DE PREÇO para eventual Aquisição parcelada de
materiais de limpeza, higiene e consumo, destinados à manutenção das atividades das secretarias
do Mnnicípin He Incaraú

2.2 Os produtos deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste instrumento, proposta
apresentada. Pregão Presenciai Registro de Preço - 011/2019 e insiruçõc-s do Contratante, documcnto.s
cs.ses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

RUA AUGUSTO LUNA, N» 45 - CENTRO - .lACARAÚ-PD - CEP: 58.278-000
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3.1 O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de RS 264.609,25 (Duzentos e sessenta e
quatro mil, seiscentos e nove reais e vinte e cinco centavos).

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. MARCA QUANT. P. UNIT. P.TOTAL

1

AGUA SANITARIA 0/ 1 LT (CAIXA COM 12 UNO).
Água sanitária, hlpodoríto de sódio, hidróxido de sódio,
cloreto, com, no mínimo, de 2,5% de cloro ativo, ir>cotor,
lavagem e alvejanie de roupas, banheiros, (Nas.
Embalagem plástica de 01 litro, opaca dotada de tampa
com lacre, devendo atender a nbr 13390/2006. O
produto deverá estampar no rotulo o número do registro
no ministério da saúde, marca, volume liquido, nome do
fabricante, composição química qualitativa e teor do
princípio ativo em percentual peso por peso (p^).
Número do lote. data de fatulcacâo e prazo de validade
do produto presentes no corpo ou no rótulo da
embalaoem.

CX TRÓIA 275 12,60 3.437,50

2

ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO, fiquido. límpido, para
uso doméstico, com concentração hidroalcoólica de 70°
inpm,. aplicação: limpeza doméstica em geral, sem
fragrãncia. o produto deverá estampar no rótulo número
do lote, data de fabricação e prazo de validade do
produto presentes no corpo ou .no rótulo da smbatogem.
embalaoem plástica de SOOmI, tampa com lacre.

UNO 2ULU 130 2,70 486,00

3

ÁLCOOL ETlLICO EM GEL - 92,8 inpm, acomodados
em embalagem de SOOmI. o produto deverá estampar
no rótulo número do lote, data de fatvicaçáo e prazo de
validade do produto presentes no corpo ou no rótulo da
embalagem, embalagem plástíca de SOOmI , tampa com
lacre,")

UND ZULU 360 2,95 1.062,00

4

AMACIANTE DE ROUPAS aspecio físico líquido
viscoso concentrado, erfumado. frasco de 2 litros, com
tampa abre e fecha com lacre de rosquear. a
embalagem deverá conter externamente os dados de
dentificação, procedência, número do lote, validade e
número de registro no ministério da saúde.

UND MAXLIMP 200 3,20 640,00

6

BALDE PLÁSTICO P/ LIXO 60L resislôncia, com
tampa, corpo em polipropileno, formato cõnico, com
borda reforçada, tampa resistente.

UND
MERCONPL

AS
26 25,00 625,00

8
CESTO DE LIXO - em material plástico não reciclado
com tampa e pedal com capacidade para 12 litros

UND
MERCONPL

AS
40 9,50 380,00

9

CERA LIQUIDA, auto brilho, incolor, para piso frio,
dispensando o uso de enceradeira, embalagem com
750 ml.

UND BRILHOTEX 2(N) 3,70 740,00

12

COADOR DE PANO PARA CAPE, 100% dgodâo, na
cor branca, dimensões ap.mximadas de 20 cm
(diâmetro) x 30 cm (profundidade).

UND
STO

ANTONIO
50 4,00 200,00

13

COPO DESCARTÁVEL PARA AGUA (cx com
25.000un) -termo formado, em pi^ipropiíeno (PP), não
tóxico na cor branca, capacidade de 150ml, que suporte
calor até 100° C. massa mínima dc 1,60g. Os copos
devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos,
bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas
ou rebarfoas; não devem atitesenlar sujidadc intema ou
extemamenle. 0 copo deve trazer gravado em relevo,
com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca e

identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de
identificação de material para reciclagem.
Acondicionado de forma a garantir a higiene e
integridade do produto até seu uso. A embalagem
deverá conter eidemamente os dados de identificação,
procedência e quantidade. 0 material deverá atender as
condições gerais da norma ABNT NBR 14865:2012 -
Requisitos de Avaliação da Conformidade para copos
pláslicos descartáveis - Versão corrigida: 2012,
atualizada em junho de 2012 e certificada pelo

CX COPOBRAS 125 48,00 6.000,00
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INMETRO. e norma ABNT NBR 13230 - Simbolí^ía
índicsUva de recldabilidade e identilicação de materiais
plásticos,

14

COPO DESCARTÁVEL PARA AGUA {caixa com 25.000
un) -termo formado, em polipropileno (PP). não tóxico
na cor branca, capacidade de ISOmI, que suporte calor
até 100' C, massa mínima de 1,80g. Os copos devem
ser homogêneos, Isentos de materiais estranhos,
bolhas, rachaduras, furos, deformações, tiordas afiadas
OU rebartras: não devem apresentar sujidade interna ou
externamente. O copa deve trazer gravada em releva,
com caracteres wsíveis e de forma indelével, a marca e
identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de
identificação de material para reddagem.
Acondidonado de forma a garantir a higiene e
integridade do produto até seu uso. A emb^agem
deverá conter externamente os dados de idenlihcação,
procedência e quantidade, O material deverá atender as
condições gerais üa truirna ABí<lT NBR i4363:2012 -
Requisitos de Avaliação da Conformidade para copos
plásticos descartáveis - Versão corrigida: 2012,
atualizada em Junho de 2012 e certificado pelo
INMETRO, e norma ABNT NBR 13230 - Simboiogia
indicativa de reclclabilidade e identificação de materiais
plásticos.

cx COPOBRAS 50 52,00 2.600,00

15

COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (CAIXA COM
50,000 un) — termo formado, em polipropileno (PP), não
lónco na cor branca, capacidade de 50ml, que suporte
calor até 100' C, massa mínima do 1,80g. Os copos
devem ser homogêneos, isertios de materiais estranhos,
bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas
ou rebarbas; não devem apresentar sujidade interna
ouexiemamente. O copo deve trazer gravado em relevo,
com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca e
Identificação do fatmcante, a capacidade e o símbolo de
identificação de material para reddagern.
Acondidonado de forma a garantir a higiene e
Integridade do produto até seu uso. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência e qusnbdade, O material deverá atender as
condições gerais da norma ABNT NBR 14865:2012 -
Requisitos de -Avaliação da Conformidade para copos
plásticos descartáveis - Versão corrigida: 2012,
atualizada em Junho de 2012 e certificado pelo
INMETRO, e norma ABNT NBR 13230 - Simboiogia
Indicativa de recidabilidade e identificação de materiais
t^áslicos.

CX COPOBRAS 25 58,50 1,462,50

18
CREME DENTAL INFANTIL - em Gel, Sabor Tutti FnrtB
sem flúor
acoriuicioriado em luctos piãslicos curi nu tiiíiiirno 100g.

UND EVEN 12S 3,30 412,50

20
OESODORI2ADOR, aerozoi essência variada,
apresentação cápsula com 400 ml com calidade mínima
de um ano, apEcacáo autodave.

UND NO AR 1750 6,70 11,725,00

21

DESENFETANTE 2L Composição básica, cloreto de
alquil dimetil benzil amõnio 0,52%, aspecto físico liquido,
aplicação limpeza gerai, características adicionais:
limpeza profunda, Acondidonado em embalagem
plástica de 2! . Açáo esperada: apresentar bom
rendimento e concentração de ativos compalivej ao uso
a que se destina, possuir aroma agradável, ser inócuo á
pele, apresentando completa solubtlidade em água.
Número de lote. data da fabricação e prazo de validade
do produto presentes no corpo ou no rótulo da
embalagem.

UND MAXLIMP 3750 2,30 6.625,00

22
DETERGFNTP — alcatino, clorado, concentrado,
dosagem de 2.5 ml/L de ãoua, gatão com SOOmL UND MAXLIMP 36UU 1,16 4,14U.UU

ESPANADOR, material penas, material cabo madeira,
comprimento cabo 40 cm, caracteristicas adidonais25 UND MUNDIAL 20 3,70 74,00

RUA AUGUSTO LUNA, N» 45 - CENTRO - JACARAU-PB - CEP: 58.278-000
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torneado e reforçado

26

ESPONJA DE AÇO - Esponja de lã de aço para
limpeza, pacote deverá ter 8 unidades. Feita de aço
carbono na embalagem deverá ter número do lote e
data de fabricação e prazo de vaidade. Fardo com 14
pacotes.

FD
SHOW

BRILHO
350 11.00 3.850,00

27

ESPONJA ANTI-ADERENTE PARA LOUÇAS,
confeccionada em espLana de políuretano com
uacleilcluas e fibras sintética com abrasivu uupla fat^e
medindo 110x75x20mm.

UNO UTILISSIMA 1000 0.35 350.00

2S

FLANELA ALVEJADA Para limpeza na cor branca com
dimensões minimas de 38x58cm., composição 100%
algodão, com costura reforçada (overlock) nas Iwrdas e
vértices arredondados. Aplicação polimento de móveis,
vidros e limpeza em geral. Tecido com boa absorção,
espessura e resistência adequadas ao liso a que se
destina, Não Deve apresentar desflamento nas bordas.

UND CMÍTEX 1000 0,99 990,00

29 FOSFORO PARA USO DOMÉSTICO - em pacote com
10 caixas de 40 um cada.

MÇ ARGOS 250 1,99 497,50

30

FRAUDAS DESCARTÁVEIS com barreira anli-
vazamento em gel super absorvente embalado em
pacote plástico, com gravura na embalagem informando
as caracteristicets do material, pacote contendo no
mínifno 10 1'nidades em cada paço'? rio tamariho R.

PCT BABY 1000 4,70 4.700,00

31

FRAUDAS DESCARTÁVEIS com barreira anli-
vazamento em gel super absorvente emtjaJado em
pacote plástico, com gravura na embalagem informando
as características do material, contendo no mínimo 8
unidades em cada pacote no tamanho M.

PCT BASY 1000 4,00 4.000,00

32

FRAUDAS DESCARTÁVEIS com barreira anti-
vazamenlo em gel super absorvente emIiaJado em
pa<.u<c piá&licu, CU1I giavufã na cinbalagciii iiríoiiiiaiidu
as características do material, contendo no minimo 12
unidades em cada pacote no tamanho Q.

PCT BABY 2500 4.70 11.750.00

33

FRAUDAS DESCARTÁVEIS com barreira anti-
vazamento em gel super absorvente embalado em
pacote plástico, com gravura na embalagem informando
as características do material, contendo no minimo 12
unidades em cada pacote no tamanho XG.

PCT BABY 2500 4,70 11.750,00

34

FRAUDAS DESCARTÁVEIS Com barreira anti-
vazamento em gel super absorvente embalado em
pacote plástico, com gravura na embalagem informando
as características do material, contendo no minimo 12
unidades em cada pacote no tamanho XXG.

PCT BABY 2500 4,70 11.750,00

36

GUARDANAPO DE PAPEL, em papel absorvente,
branco de alta alvura, medindo, aproximadamente,
?9cm * 18rm, emhaiarlri em pacotes com 50 iinidarfes
cada. Marca e embalagem do produto.

PCT LORD 1000 0,50 500,00

37

GUARDANAPO DE PAPEL, em papel absorvente,
branco de alta alvura, medindo, aproximadamente,
32cm X 30cm, embalado em pacotes com 50 unidades
cada. Marca e emt>aiagem do produto.

PCT LORD 1000 0,80 800,00

39

LIMPADOR DE VIDROS - utilizado para limpeza vidros,
espelhos e
suporffciós oõpelhãdas. A base dc álcool, com aroíTia
agradável, sem a presença de amônla rta composição.
Aconúiclonadas em embalagens (^ásticas e
reembaiadas emcaíxas de papelão devidamente
identiricadas. Embalagem de 250 Ml. Caixa com 24
unidades.

UND MAXLIMP 600 2,80 1.680,00

40
LIXEIRA C/ TAMPA E PEDAL 14L

UND
MERCONPL

AS
15 23,(K) 345,00

44

LUVA TÉRMICA PARA ALTA TEMPEFíATURA
confeccionada em tecido grafatex externo em fibra de
aramida/carbono malha grossa sem costura, com
orraçáo interna dupla de lá, com punho ctHifeccionado
com tecido de aramida forrado em lona com

PAR OANNY 50 7,80 390,00

KUA AUtitS I ü LUNA, N" 45 - CtM KO - JACAKAU-FB - CtP: 5«.27»-OOÜ
CNPJ: 08.947.699/IIIMU-(l.l



^ *■

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

comprimento de 20 cm forro interno de grafatex de
algodão, tamanho único; para trabalho em contato com
lemoeraturas de até 400° c.

45

PEDRA SÀNITARIA (25 G.) detaliada; pedra sanitária a
t>ase de dodecibenzevo sulfato de sódio, coadjunvantes,
emolienle, perfume e coranie. embalada em caixa que
contem uma rede plástica, um gancho, uma pedra de 25
aramas, com os dados do fabricante

UNO ÜMPEL 2500 0,90 2.250,00

47

PAPEL TOALHA INT. 100% celulose pct c/ 2 rolos de
toalha de papel, material papel, tipo fdha dupla
plcctoda, quanddade toalha 80, comprimcr:tc 22, largura
20. Informações adicionais: pacote contendo 02 rolos,
composição 100% fibras celulósícas naturais, o produto
deverá estampar na emtralagem primária a descrição do
produto, composição, quantidade.

PCT CAPRICE 2500 2.80 7,000,00

49
PANO DE PRATO, para cozinha, resistente, com no
mínimo 85% aloodão.

UND CAMTEX 500 1.40 700.00

51 PAPEL alumínio rolo com 7.5m x 45 cm. UND WIDA 250 2.20 550,00

52
PAPbL HIGIÊNICO - cor branca, náo reciclado, maao,
absorvente, picotado, neutro, rolos ccxt) 30 m de
comprimento e 10 cm de iaroura, pct. com 04 rolos.

pct FOFEX 5000 1,75 8,750,00

53

película aderente transparente 'PAPEL
FILME' com 28 centímetro de largura, alvará sanitário e
conforme a lei 105/99 da anvisa, embalagem rcrio com
100 metros.

UND WIDA 125 3,23 403,75

55

SACO PLÁSTICO P/ LIXO - para lixo doméstico em
polielileno, resistente, com estaqueidade de suficiente
para que não haja vazamento de lixo Ifquido, suportando
suspender 10 kg sem rasgar. Com capaddade de 60
litros e espessura mfnima de 3 micra, em conformidade
com as NBR 9190 c NBR 9191. Pacote com 10
unidades,

PCT DONAPACK 1500 0.7S 1,125,00

57

SACO PLÁSTICO PI LIXO - para lixo doméstico em
polictilcno, resistente, com estoqueidadc dc suficionlo
para que não haja vazamento de Éxo líquido, suportando
suspender 10 kg sem rasgar, Com capacidade de 30
litros e espessura mínima de 3 micra, em conformidade
com as NBR 9190 e NBR 9191, Pacote com 10
unidades.

PCT DONAPACK 1000 0,54 540,00

58

SACO PLÁSTICO PI UXO REFORÇADO • para lixo em
polietileno, resistente, com estaqueidade de suficiente
para que nao haja vazamento ae ibco líquido, suportando
suspender 10 kg sem rasgar. Com capaddade de 100
litros e espessura mínima de 12 micra, em conformidade
com as NBR 9190 e NBR 9191. Pacote com 10
unidades.

PCT DONAPACK 3500 1,30 4.550,00

59

•SACO PLÁSTICO PI LIXO REFORÇADO - para lixo
em polietileno, resistente, com estaqueidade de
suficiente para que não haja vazamento de lixo liquido,
suportando suspender 10 kg sem rasgar. Com
capacidade de 200 litros e espessura mínima de 12
micra, em conformidade com as NBR 9190 e NBR 9191.
Pacote com 50 unidades.

PCT DONAPACK 1000 3,00 3.000.00

62
SACOLAS PLÁSTICAS COM ALÇA tipo para comerdo
de mercadorias, no tamanho pequena 30x40 KG JUMAFA 250 10,50 2.625,00

63
SACOLAS PLÁSTICAS COfá ALÇA, tipo para comercio
ds mercadorias, no tamanho media 4Q,t5Q KG JUMAFA 250 10,40 2,600,00

64
SACOLAS PLÁSTICAS COM ALÇA, tipo para comercio
de mercadorias, no tamanho arande 50x70

KG JUMAFA 250 10,40 2.600,00

65

SABAO EM BARRA - em barra, gNcerinado. azul. para
uso geral, com registro No Ministério da Saúde/ANVISA.
Produto com 5 unidades de 200g embaladas em
embalagem plástica de IKg e reemt^ladas em caixas
de papelão resistentes com 10 Ka.

pct DAS NEVES 5100 3,50 17,850,00

66
SABÁU EM PU para limpeza pesada, aconoioonados
em embalagem plástica de 500a. und GUARANI 6600 1.15 7,590,00

67 SABONETE, neutro, biodegradável, fraarãrtda en/a und EVEN 800 0,90 720,00

RUA AUGUSTO LUNA, N* 45 - CENTRO - J ACARAU-PB - CEP: 58.278-000
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doce/lavanda/flores do campo para higiene pessoal,
linha Profissional Emb. 90q.

68

SABONETE INFANTIL LIQUIDO- para hígierre pessoal,
glicerinado, perfume suave, contenda agentes
biodegradáveis, hipoalergêníco, testado
dermaiologicamenle e com registro no Ministério da
Saúde e ANVISA. linha Profisaonaí Emb. Bombona 5L.

UND SHERON 75 15,00 1.125,00

70

SHAMPOO INFANTIL vitaminado com sua Formula
Suave PH Neulio paia todos os lipos de uaúeius, gue
não irrite os olhos, testado dermalolcgicamente, com
registro no Ministério da Saúde/ ANVISA, acondicionado
em frascos plásticos com Bico Dosador. Com
especificações do fabricante, lote, data de validade, no
rotulo da embalagem. Unidade com 430 ml.

UNO
TURMA DA

XUXA
400 5,90 2.360,00

72

VASSOURA DE NYLON - Cabo com 33 cm e suporte
plástico roscável para encaixe do cabo. Com cedas de
Nvlon fixas em cabo de madeira ou metal com 1,20m.

UND MUNDIAL 650 4,40 2.860,00

73

VASSOURAO DE PIAÇAVA 60CM (DURO) • material
das cerdas piaçava, material do cabo madeira,
comprimento das cerdas 60 cm, com cabo comprido
para limpeza em aerai

UND BRASIL 750 9,90 7.425,00

74

VASSOURAO DE PIAÇAVA 40 CM vassoura
doméstica com cerdas de piaçava altura mínima das
cerda? iicr. cepa em madeira reweçítda com chapa e
cabo de madura plasllficado com ponteira plástica para
pendurar, comprimento mínimo do catio : 1,20m. deve
apresentar resistência adequada ao uso a que se
destina, as cerdas rrão deverão se soltar com facilidade.

UND BRASIL 150 5.60 840,00

76
TOÜCA DESCARTÁVEL tipo tnt cor branca, embalagem
com 100 unidades.

PCT
DESCARPA

CK
500 6,20 3.100,00

77
PRENDEDOR DE ROUPA em plástico pcl c/ 12 unid
pucults")

PCT SOVARAL 250 1.05 262,50

79
PRATO DESCARTÁVEL RASO tipo sobremesa lam.15 .
pacote com 10 unidades

PCT COPOBRAS 4000 1.20 4.800,00

80
PRATO DESCARTÁVEL RASO tipo sobremesa tam.18 .
pacote com 10 unidades

PCT COPOBRAS 4000 1,50 6,000,00

81
PRATO DESCARTÁVEL RASO tipo sobremesa tam.21 .
□acate com 10 unidades

PCT COPOBRAS 4000 1,75 7.000,00

82
PRATO DESCARTÁVEL FUNDO TAM.12 . pacote com
10 unidades

PCT COPOBRAS 4000 2,50 10.000,00

83 PRATO DESCARTÁVEL FUNDO TAM.15 . pacote com
10 unidades

PCT COPOBRAS 3000 1,40 4,200.00

84 PRATO DESCARTÁVEL FUNDO TAM.18 . pacote com
10 unidades

PCT CCWOBRAS 4000 1,50 8,000.00

85
COLHER EM PLÁSTICO transparente descartável
embalaqem 25 unidades

PCT COPOBRAS 4000 1,50 6.0CK),00

86
COLHER EM PLÁSTICO descartável dc sobremesa
pacote 50 unidades PCT COPOBRAS 4000 2.50 10.000.00

88
QARFO EM PLÁSTICO transparente descartável
embalaaem 25 unidades

PCT COPOBRAS 3000 1,50 4£00.00

89
PALITO OE DENTE, de madeira, roliço - Caixa com 100
unidades

CX REGINA 50 0,42 21,00

90

CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, conjunto
lixeira coleta seletiva, matenal pollellleno, quantidade
lixeiras 4 un, capacidade 50 1, altura total 74 cm, altura
corpo 65 cm, altura tampa 9 cm, largura 34 cm,
espessura parede 3 mm, cor azul, vermelha, verde e
amarela, características adicionais suporte metálico
para 4 lixeiras, fechadura prote-, aplicação coleta de
lixo.

conj BRALIMPIA 16 220,00 3.300,00

91

LIXEIRA GARI COM RODAS 240 L , Os coletofes
Carros Gari Europeu de 240 litros para recolhimento e
transporte de resíduos e lixo em geral. Na Versão 240
litros, com rodas. Produzidos em Polipropiieno. e
extremamente resistentes, com rodas que para facilitar
0 deslocamento do coletor tanto para descarte quanto
oara hiaienizacão. Medidas: 59cmx105mm

und BRALIMPIA 25 400,00 10.000,00
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FRAUDAS DESCARTÁVEIS com Ijarreira anti-

vazamento em gel super absorvente embalado em
pacote plástico, com gravura na embalagem Informando
as características do material, contendo no mínimo 8
unidades em cada pacote no tamanho G.

PCT BABY 4000 4.00 16.000,00

TOTAL RS 264.609,25

CLAUSULA QUARTA - DA REVISÃO:

4.1. Os preços propostos permanecerão fixos c irrcajustávcis pelo período de 12 (doze) meses.
4.2. A revi.são dc preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro,
a .ser feita, preferencialmente, através de notas fiscais dc aquisição dc matérias-primas, lista dc preços dc
fabricante ou outros que demonstrem indiscutivelmente a elevação do custo do objeto.
4.3. Para a concessão de.sta revisão, a empresa deverá comunicar a Prefeitura Municipal de Jacaraú à
variação dos preços, por escrito e imediatamente, com pedido justificado, anexando os documentos
comprobatórios da majoração.
4.4. Durante o período dc análise do pedido, a empresa deverá efetuar a entrega dos produtos pelo preço
proposto, mesmo que a revisão seja posteriormente julgada procedente.
4.5. A pedido do fornecedor.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

5.1 As despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta do orçamento vigente 2019
nas seguintes dotações:
02010 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - Maimt.das Ativ.do Gabinete do Prefeito / 0037 3.3.90.30 001 MATERIAL DE CONSUMO

02020 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

2003 - Manuieiitão da.-: Atividades da Scc. Geral / 0056 3.3-90,30 001 MATKRIAI. DK CONSUMO
Ü2040 ■ SECRETARIA DE SAÚDE - FMS
2009 - Maiiui. da Secreiaria de Saúde -FKfS / 0118 3.3.90.30 211 MATERIAL DE. CONSUMO

2093 - Tclo Mun da Média c Alta Coittplex Anibul e llospilalar / 0181 3.3.90.30 214 M.ATERIAL DE CONSUMO

02050 - SIXRKTARIA DF, EDUCAÇÃO
1050 ■ Manuienvào da Secrci.iriade Educação 7 0210 3.3.90.30 1 1 1 MATERIAL DC CONSUMO

2022 - Manutenção do Ensino Fundamental.' 0237 3.3.90.30 1 1 1 MATERIAL DE CONSUMO
2030 - Manulençào dii Prog. Educacional de Jovens c Aduluus - PEJA/ 0277 3.3.90.30 124 MATERIAL DE CONSUMO
02090 - SECRETÁRIA DE TRANSPORTES
2036 . Manulençào das Atividades do S.M.E.R. / 0308 3.3.90.30 00) MATERIAL DE CONSUMO

02100- SECRETARIA MÜN.DK AGRICULTURA. AGROPECUÁRIA, PRSCA,INI)ÜSTRI.A, COMÉRCIO E TURISMO
2037 - Manutenção da.s Atividade.s do Gabinete du Secretário / 0325 3.3.90.30 001 M.ATERl.AL DE CONSUMO
02)10- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

2042 - Manulençào das Ativ.dc Desporto e Lazer / 0386 3.3.90.30 001 MATERIAL DE CONSUMO
02120 . .SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2044 - Manut.da.s Atividades do Meio Ambiente / 0399 3.3.90.30 00! MATERIAL DE CON.SUMO

02130-SECRETARIA DE OBRAS E DESENV. URBANOS

2047 - Manui.das Ativ.dc Obras e Urbanismo / 0436 3.3.90..30 001 MATERIAL DE CONSUMO

02)40- FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

1054 - Coordenação c Manutenção da Secretaria de .Ação ScKial /0479 3.3.90.30 001 MATERIAL DE CONSUMO
2050- Manulençào tio Conselho Tutelar da Criança e Adoleseeme/ 0492 3.3.90.30 üül MATERIAL DE CONSUMO
2053 - Maiiut.do Fundo Munic.dc Assist.Social / 0500 3.3.90.30 001 MATERIAL DE CONSUMO

ÇLÁUSULA SEXTA - DAS ÇONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

6.1 O pagamento será efetuado parceladamente diretamente à CONTRATADA, ou Representante Legal,
através da Tesouraria Municipal; em até 30 dias da emissão da documentação fiscal e atesto pelo servidor
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competente.
6.2 Quando a data prevista para o pagamento coincidir com finais dc semana, feriado, o mesmo será
efetuado no primeiro dia útil subsequente.
6.3 O pagamento será feito mediante cheque nominal do Banco do Brasil ou outra instituição bancária da
contratante.
6.4 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.
6.5 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação du despesa, o pagamento ficará pendente até que a
Contratada providencie as medidas sancadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento inieiar-sc-a após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
6.6 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma
forma para tanto, o \'alor devido deverá ser acrescido dc encargos moratórios proporcionais aos dias dc
atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento à taxa dc
6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = lxNxP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamcnlc devido

I - índice dc atualização financeira, calculado segundo a fórmula:
l = (Tx/100)

365
Tx = utilizar IPCA (IBGE)
N = Número dc dias entre a data limite previstos para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela cm aü"aso

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS, VIGÊNCIA:

7.1 O início da execução do contrato será 24 (vinte c quatro) horas após assinatura do contrato.

7.2 O Contrato vigorará a contar de sua assinatura pelas partes até 31/12/2019. O prazo constante nesta
cláusula poderá ser prorrogado, havendo acordo entre ambas as partes, depois de observado o An. 57 da
Lei Federal n." 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES E ENTREGA
8.1. A entrega será dc forma parcelada dc acordo com a necessidade da Prefeitura c quando requisitada,
deverá ser entregue cm até 05 (cinco) dias, após o recebimento da ordem dc fomccimcnto/compra,
contendo a especificação, marca e a quantidade, devidamente autorizada e identificada.
8.2. Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo (a) respon.sável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, para eleito de posterior verificação de sua conformidade com
as especificações constantes neste Termo dc Referência u na proposta.
8.3. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em pane, quando em desacordo com as especificações
constantc.s neste Termo de Referência c na propo.sia, devendo ser substituídos no prazo dc 02 (dois) dias, a
contar da notificação da contratada, ás suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
8.4. Os produtos .serão recebidos definitivamente no prazo dc 02 (dois) dias. contados do recebimento
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação mediante
termo circunstanciado.
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8.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subilem anterior não ser procedida dentro do prazo
fixado, rcputar-sc-á como realizada, consumando-sc o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo.
8.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
8.6. Correrão por conta da contratada todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos
trabalhistas, prcvidcnciário.s c outras despesas que não seja o proposto pela empresa vencedora.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

9.1. A Contratante obriga-se a:
9.1.1, Receber provi.soriamcntc os produtos, disponibilizando local, data e horário;
9.1.2, Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor
especialmente designado;
9.1.3, Emitir, por servidor credenciado, requisição de ordem dc fornecimento;
9.1.4 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos provisoriamente
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins dc aceitação c recebimento definitivos;
9.1.5 Efetuar o pagamento no prazo previsto.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO;
10.1 O Contratado, obriga-.sc a;
10.1.1 A Contiatada deve cumprir todas as obrigações no Tcnno dc Referencia, anexos e proposta,
assumindo como exclusivamente .seus os riscos e as despesas decoiTentes da boa e perfeita execução do
objeto e, ainda:
10.1 .2. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente
licitação;
10.1.3. Manter, durante toda a execução do contrato, cm compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação c qualificação exigidas na licitação;
10.1.4. Não tran.sferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações a.ssumidas,
nem subccntratar qualquer das pre.staçôer. a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo
de Referência ou de contrato;
10.1.5. Não pennitir 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 cm trabalho noturno, perigo.so ou insalubre;
10.1.6 Pennitir c facilitar a fi .scaiização do Contratado devendo prestar os informes c esclarecimentos
solicitados;
10.1 .7. 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;
10.1.8 Rcsponsabilizar-sc pelos vícios e danos decorrentes do material, dc acordo com os artigos 12, 13,
18 e 26. do Código de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 19901;
10.1.9 Substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, imediatamente, o material
fora dos padrões e normas técnicas, no prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às
suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;
10.1.10 Comimicar à Admini-stração, no prazo máximo dc 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impo.ssibilitcm o cumprimento do prazo previ.sto, com a devida comprovação;
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTER.\ÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO;
11.1 Esie contraio poderá ser alterado, uniiaierdlmente pela Contratante ou por acordo entre as partes, nos
casos previstos no Ari. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77. 78 e 79
da Lei 8.666/93.

(1.2 A CONTRATADA reconhecerá os direitos da CONTRATANTE cm caso de rescisão administrativa

prevista no art. 77 da Lei n" 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DAS PENALIDADES;
12. l A Contratada ficará sujeita ás seguintes penalidades, garantida a prévia defesa, pela incxccução total
ou parcial do objeto:
a) Advertência por escrito sobre o descumprimento do contrato c outras obrigações assumidas, quando
considerados faltas leves, c 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 produtos não
entregues;

b.2) de 5% (cinco por cento) sobre o valor dos produtos 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 ainda, fora das especificações contratadas;
b.3) de 0.3% (três décimos por cento) por dia, pelo dcscumpríinetUo de qualquer cláusula ou condição
prevista neste Contrato c não discriminado nas aiincas anteriores, sobre o valor contratado, contada da
comunicação da Contratante (via internei, 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 ate 05 (cinco) anos no Cadastro de Fornecedores do Município.
d) Declaração de inidoneidadc 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 rcsullantc.s c depois de decorrido o prazo de 02 (doi.s) anos da declaração da penalidade.
12.2 O valor da multa aplicada será retido dos pagamentos devidos à Contratada c, ca.so não sejam
suficientes, a diferença será cobrada de acordo com a legislação ern vigor.
12.3 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 dc inidoneidadc para
licitar c contratar, cujo prazo dc defesa será dc 10 (dez) dias úteis.
12.4 As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses dc caso fortuito ou força maior, devidamente
justificado e comprovado, a juízo da Administração.
a) A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou cm parte, quando o
atraso no fornecimento for devidamente justificado pelo Fornecedor e aceito pela Contratante, que fixará
novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.
12.5 A incxecuçào parcial ou total do contratado, no.s termos do art. 79 da Lei Federal 8.666/93 poderá
implicar a imediata rescisão unilateral dc.ste Contrato, com a aplicação da.s penalidades cabíveis,
observada a conclusão do processo administrativo pertinente;
12.6 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.
12.7 As multas aplicadas deverão ser recolhidas ao Tesouro Municipal no prazo dc 05 (cinco) dias, a
contar da data da notificação, podendo a Contratante descontar o seu valor das notas fiscais e/ou faturas.
Em caso dc inexistência ou insuficiência dc crédito da Contratada, o valor devido será cobrado

administralivamcnle ou inscriio como Divida Ativa do Município c cobrado mediante processo de
execução fiscal, com os encargos correspondentes.
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12.8 Ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas nos incisos 111 e IV. do artigo 87, da Lei n" 8666/93 e
ailcraçõcs posteriores, os profissionais ou as empresas que:
12.9 Tenham, sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
12.10 Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;
12.11 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO;

13.1 Fica desde já eleito o Fórum da Comarca de Jacaraú, Estado da Paraíba, para dirimir questões
resultantes ou relativas à aplicação/ou execução deste Contrato, não resolvidas na esfera Administrativa.
13.2 E por estarem assim justos; Contratados e Concordantes com todas as Cláusulas c condições ora

ajustadas, íls paitcs a.ssinam o presente Contrato Administrativo, que c feito cm 02 (Dois) vias de igual
teor, na presença dc dua.s Testemunha.s instrumentais, que também assinam, devendo a CONTRATANTE,
no prazo legal, providenciar a publicação, na iinprensa Oficial, do extrato do Contrato, a teor no Art. 61,
Parágrafo Único, da Lei Federai n." 8.666/93, tudo para que o ato produza seus Jurídicos e Legais efeitos.

JACARAÚ/PB, 01 de JULHO dc 2019

ELIAS COSXYPAULITÍO LUCAS
PREFEITO/ÍCONTRATANTE

MCM DJST^BÜJDOfÍA ITC-ÁLMÉNTÔS EIRELl
Yago Nobrega FonsecaXie Farias

CONTRATADO

TESTEMUNHAS

I." 2.°

RG N." RG N."
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