
CONTRATO N~: 00031/2015.

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
MUNICIPAL DE
FORNECIMENTO
FORMA ABAIXO:

RIACHAO CAVALCANTE
CELEBRAM A PREFEITURA

Pl\RA
NA

E
CONFOR1VJE DISCRIMINADO

& CIA
NESTE

LTDA ME,
INSiRUfvJFNTO

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de
Riachão Rua Manoel Tomaz de Aquino, 485 Centro Riachão PB, CNPJ ~D

01.612.770/0001-58, neste ato representada pelo Prefeito Fábio Moura de Moura,
Brasileiro, Casado, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua Manoel Tomaz de
Aquino, 37 Casa Centro Riachão PB, CPF nO 486.330.974-00, Carteira de
Identidade na 935.081 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado
CAVALCANTE & CIA LTDA - ME - AVENIDA DAS FRONTEIRAS, 65 - IGAPO - NATAL - RN, CNPJ nº
10.655.938/0001-01, neste ato representado por Layse de Souza Maia, Brasileira,
Solteiro, Representante Comercial, residente e domiciliado na Av Governador Tarcisio
Vasconcelos Maia, 2010, Casa Candelária Natal RN, CPF n2 069.225.934-13,
Carteira de Identidade nº 002.119.907 ITEP/RN, doravante simplesmente CONTRATADO,
decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas
cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:
Este contrato decorre da licitação modalidade
processada nos termos da Lei Federal n° 10.520,
Municipal n? . 006/007, de 07 de Agosto de 2007,
n ? ;3.6 6, de 21 de junho de 1 9 e suas a l t
Complementar na 123, de 14 de dezembro de 006.

Pregão
de 17

Presencial nO O 01 /2015,
de julho de 2002, De c r e i o

e subsidiariamente pela Lei Federal
S pos t er ior es , bem como a Lei

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:
O p r e s e n t e contrato tem por objeto: AQUISIÇAO
DESCARTÀVEIS E OUTROS, DESTINADOS A ATENDER
MUNICIPAIS DE RIACHAü/PB.

DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE,
AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS

O deverei obedecer rigorosarnente as condiç6es expressas neste
Pregão Pr c s e n ial n ' 0001 /2015 e instrv;:ões do
ficam fazendo partes integrantes do presente

.i.r s t.rr.r.ent o .
Contratant
contrato,

proposta apresentada,
documentos esses que

independente de transcrl
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FRASCO
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iv2AC:;:.:l\NTE DE ROUPA, embalagem de 02 litros. MARILUX

Composição: Quaternário de Amônio, Agente Anti
Umectante, Corante,

FlC"agrãncia e Agua, Produto
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500 2, 45 1 .225, 00
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5
(Pé:;é.L') ,
fund.o refcrçados, capa::idaàe de 50 litros.
CERA LíQUIDA, incolor, frasco com 750 ml. fRASCO
CESTQ PLÁSTICO para lixo, trançado
capacidade para 10 lItros.

UNIDADE

COLHER DESCl\RTfIVEJ" Colher de PACOTE9

3,60 720,00



irlvioláveis ~oI1ter1do 100 ullidades cdda;
aco~dicionadas em embalagem secundciria

aditivos e/eu pigmeIltos devendc obedecer às
resoluções da ANVISA, cor branco, capacidade
de 50 ml, acondicionados em mangas invioláveis
contendo 100 unidades cada; econd i c t onada s em
e:nbalagem secundária const i t uída de caixa de
[papelão resistente a ernp.i l hame nt.o e contendo
25 rne n.je s cada.

o ,00 3.80C,CO

12 CFE!\'l:::: DENTAL INFAN~IL, concen-craçãc de .100

r c t u l o : .i rs t je USD, lJreCô.'_L;ões
e o numero do telefone do Centro de

Toxicológica. Composição qu í mi c e :
Benzeno Sulfonato de Sódio, Umectante,

lizante, Sulvent.e, Curant.e, Butily-licol,

T.A.NDY UNIDADS 3CCl 3,65 1.095,00
r i
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da Saúde:
de sódio f

CES I NFSTANTF. ~ ÍQ1JI .:0, 1 i ';:cc>s,

em asrossol,ULTRA FRESH FRASCO
ccrr !iDO rr.L.

6, 50 975,00

t c r rnuLaç ào aceitos pelo I<inistério
rncnc f luo r f osf at o de sódio, f Luc rero
fluoreto estanhoso
Acondicior;ado elTl tubo
50 gramas; Conter
estampado ne rótulo.

de
O

fluretos aminados;
pl~stico flexivel com
prazo de validade

15013 DESODORIZADúR de
diversas fragrâncias,

ambiente
f 1-asco

14 elT',bal

::;E:ECZGSNTE"QUr:;O, d i I L'
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biodegradável,
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16 ESCOVA DENTAL INFP .•NTIL, :;çtbeça pequena I 20
tufes de cerclas macias arrejendadas e

CLIA UNIDADE 1000 1. '50, DO

o i s t r i t.u í des nc mínimo efT
AcC);;dicionadas

vertical e

u n à r o r rne s , Cerdas
três f i Lei r ss ,
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17
::1'2 ma,.jeira s--'lást -i·-=:a e:::-;pessura I , :'l:rn; Base
medindo (13X7)cffii Com cerdas em nylon
sintécico; sem alça; Sem cabo.

18 ESPONJA DE L)l, DE AÇO, material lã aço, LIMPEBEM
atrasividade média, Aplicação em utensilios
d·c.mést icus. Pacute e,)m 8 'JI1idôdes.

PACOTE 800 0,30 640,00

] 9 ESPONcT.Z\ DUPL?\ FACE, para Limpe z a '-leral; urn2PEQUERP.UCHA UNIDADE
face em fibra s ica imyre~Ilada com mi:leral
ar r a s í vc e c ut r a em esp~Jma de ro1iuretano de
ccnsis~ência fina cem bacteric~da
(!<.mare~a/'1e:-: );
UIJX65XLIJ 1'.1:1.

6UUU 0,30 J.SUU,UU

FÓSFORO DS SEGURANÇA, para GSC dCrrt~SLico, PARANÀ PACOTE 2UCO 3.8]0,0020
produzido em conformidade com a norma da ABNT
~BR 13725 e certificação pelo INMETRO,
acordicionadas em ~acotes com 10 =aixas de 40
pa l r r cs cada.
[;~ARDAN)\,JO, GU2rJanapr, de
_3l"1ô1:1h.; ní n i rr.c 2C>:lo pa,:ote CC:T.

1 I branco,
50 i.~Ilidades.

ELITE Pl\.COTE 4UU 0,90 36U,UU

WORKER
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LIMPA PISO DILUÍVEL EM ÁGUA, limpeza
alquil
dodecil

diária.
benzeno
benzeno

23
Ingrediente ativo,
sulfonato de sódio.

Linear
ácidc

su~f0fii cuns<::?rvante, t.er:soatlvu,
.:leutra_izanrer Fe2::'t se=jl:estr-ar-:te, c o r an t s ,
:e::SJa:~:·. biJde',:Irl:icÍve~. Frê t:'.:J de
c,ClhL, =OI~ b ra Lh o .

"lA~tc :c
11f;: !.~

SequestraI~te e Veiculo.
440,00
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CAPRICE PACOTE 290,00

SANITARIA, tipo arredondada,
supcrt e . Frayrân:..::iaflural, na cor azul,
ccnsis:.-ên...:ia sóli:Jét, embala;jem secundária.

PEDRA SANILAR UNIDADE

SE<..jL:2S'" ::

ICcI at.l

100 2,90

'ei
»r odu t o .

~~3~6----{P~R~A~T~O~S~D~E~S~C~A~R~T~A~V~E~I~S-,~p~r-a-t-o-,-m-a~t-e-r~i-a-l~.--p~l~á-s-t-l~·C-O-,~C~O~P~O~C~E~N~T~R~O+-~?~A~C~O~T~E=-r-------~~~'O=-O~----~l-,~O~O~-----~~:jc,00
aplicação refeição, características adicionais
doscart ave L, 18 crn, cor branca, Pacote com 10
unidades.

su_~onato de sódio,
jVjÓVEIS,26 Emulsão aquosa cremosa,

aplicação em móveis e
Aromas diversos. Frasco

ml com bico econ6mico. A

LUSTRA WÜRKER UNIDADE

sea a, 75 375, CO

500 700,00

~erfumada,
superficies
plástico de

para
lisas.
20U

100 4,50

embalagem deverá center externamente os dados
Ide ide:1t =-f=-:a:;ãc, pr<)cedêr:c':a, nÚf:ler.::=> do lote,
1'/ ~ijôde ê' lst:ê':: :--:l3téli:::; .:ja.

ISd,j,.k.
2 7 ----+I'--'j~: ,,;-V/C,c".-?-'-,-pC-T-,IE-7-'.'-,. -C-' " ' !. ',.: !. i, , ,;

na:. .u:::"';:li i r. ':""ê r-r: r-o:::'1,.:,1.

lC'~:i .superr'::::.eex t crna ant cderreparte . Tarnenho
/Médio. Deverá estar em conformidade com as
normas da ABNT NBR 13.393.

450,00

fA PARA RECOLHER LIXO, com cabo longo, para
facilitar a remoção de sujeira sem precisar se
abaixar. IJ.. pá deverá ser em Polietileno e o
cajc de made'ira com 80 em.

28 IMPERIAL UNIDADE

3, 0·020CO .OJO,CO

31

5000 1, 42 7.100,CO

l--c-----I" :at.a:TIc'Ltclcicotaj.~'; :la cor Cran':3.
33 PAPEL TOALHA ROLO, Fdcotes com 02

60 toalhas de 21,S x 20 cm
celulósicas.

rolos,
cada,

com

100%

com
em

35 :'<AP,_ LUX ,P.ASC'J

300 1,00

-31-

KG

300,00

37 RODO DE PVC com 2
·c;squeável.

bo r r e c ha s 4O cm Com cabo IMPERIAL UNIDADE

38

• 0"1;

jd da 06 va.lijaj~ de vrcdctc, o
n6mero do lote e o registre na ANVISA/MS.
SABAü EM PÓ, acondionado em pacote de 500
gramas. Especificação técnica: sabão em pó,
convencional, de primeira 1inha. complemento:
para lavar r cup a s e limpeza em ']eral. Na
exb3:age~ deverá ~~nstar a data da fabricaçâo,
ela va I ~ :ic lut~ e na
.0,.'-:\1" S.lO 1M3. ._.. .__ ..._--I~. ~._r,------. S!-."<'!Ir~~f.·-'---..--'-!--T-~·--'·-C,C)\ 1 ,-.~,.~,.,- ;". ',C.?:":J'

2 " t-

39 MARILUX PACOTE

-.:...1 ciL·~l",,:,·efJt te). !lá

embalagem deverá constar a data da fabricação,
da va:idade do produto e do número do lote;
sabonete concentr"ado com base perolada.
SACOLINHA PARA CACHORRO QUENTE. Sacola, INPLAST
material plástico, a~licação para cachorro
quente. Paccte com 100 unidades.

PACOTE

SACO P~AS"'ICO j2ara lixo, ;::c'j2acidadepera 50 Rl'.V./ó,
::".::.ros, :.a ? ~ ç'J jr e t o , (Pa-:otr:::: c:0];1 10
I'J n :/:'3)· S)

PACOTE42

c.:',
I

Df] icad":?.5) .

5ACULAü DESCARTAVEL, transparente em Kg. INPLAST KG44
.5ACULA PARA FRIOS, transparente em Kg. INPLAST45
VASSOURA, com cerdas de ny Lon luxo, base em IMPERIAL
madelra ou plástico resistente, cerdas COIT
c rnínimc (salient.e) de ll::=m e

~lnLT1C 'j ca rre i r e s u,;:rn, tu(~1..Ss~OS:~::;t3;~:Sr;~1

500 :2,00 1.000,00

30 7,70 231, [O
30 7,90 237,00

.8 '-:lS, 00



homogêneos de modo a preen·::her toda a base 1 a
fixação das cerdas à base deverá ser firme e

cabo de madeira plastificado

Total: 92.290,10

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 92.290,10 (NOVENTA E
DOIS MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS E DEZ CENTAVOS) .

cLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:
Os preços contratados s~o fixos pelo periodo de um ano, excero para os casos
previstos no Art. 65, §§ 5° e 6°, da Lei 8.666/93.
Ocorrendo o desequilibrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida
a relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso 11,
Alinea d, da Lei 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do
Contratado.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
As despesas correrão por conta da inte dotação, constante do or mento vigente:
ORÇAMENTO DE ~015 RECURSOS IOS DO MUNICíPIO/ RECURSOS FEDERAIS/FUNDEB
40%/MDE/fUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ FUNDO MUNICIPAL DE AçAO
SOCIAL/EJA/PETI/PROJOVEM/CRAS/IGD SUAS/IGD BOLSA FAMILIA E OUTROS. 02.02 - SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO: 04.122.1002.2003 ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00
- MATERIAL DE CONSUMO. 02.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA: 20.606.2009.2011 - ELEMENTO
DE DESPESAS: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. 02.06 SECRETARIA DE EDUCAÇAO E
CULTURA:
12.361.2008.2015/12.361.2008.2016/1 .361.2008.2018/12.366.2006.2024/1 .392.2017.2026
- ELEMENTO DE DESPESPIS: c: - Mi'lTEIUALDE CONSUrvlO.O:.'. 7 SECRETfI,RIADE
SAÚDE E SANEAMENTO: /:0.30:. 005. 67/10.301.2005.20~ - ELEMENTO DE
DESPESAS: 3.3.90.30.00 DE CONSUMO. 02.08: SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL:
08.244.2014.2039/08.244.2014.20 .244.2014.2076/08.244.2014.2077/08.244.2014.2078

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90. '0.'00 MATERIAL DE CONSUMO. 02.09: SECRETARI.1IDE
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL: 15.452.1002.2041 - ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00
M.I\.TERIAL CONSUMO. 02. II : ESPORTESECRETARIA JUVENTUDE,DE DE
27.812.2015.2045 - ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3. 0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.

E LAZER:

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, ~a
seguinte maneira: Até trinta dias após a entrega total dos produtos solicitados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:
O máximo a execução objeto ora contratado,doparaprazo conforme suas
caracteristicas, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está
abaixo indicado e será considerado a partir da emissão do Pedido de Compra:

Entrega: 5 (cinco) dias
O prazo de vigência do presente craco será dete nado: ~e o fI 1 do exercicio
financeiro de 2015, considerado da data de sua as inatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizados, de acnrdo
com as respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meIOS necessários para o fiel fornecimento
contratados;
c Notificar o Contratado sobre qualquer :rregularldade encontrada quanto à
qualidade dos produt (~xer rido a lS ampla c crnp Ic to f~scaliz çáo, o que não
exime o Contratado de suas responsabilidades contratualS e s.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
a Executar devidamente o fornecimento descritos na Cláusula correspondente do
presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o
ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos
est ipu Lad os i



b Responsabilizar-se por
fiscal, civil, t r i bu t é r i e

todos os ônus e obrigações concernentes à legislação
despesas ee tr aba Lh i s t a , CO:T!O por todas

compromissos assumidos, a qiJalquer '~ t.ul o , peL rlte seus for:--H::cedores <)U t.e r c e í ro s em
razão da execução do objeto ontratado;
C - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução
do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados;
e - 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;
f Não ceder, t ran sf er i r cu sub-contratar, no todo ou em parte, o eto deste
instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g ~1anter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilit e qualificação exigidas no respectivo
processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre
que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO;
Este contrat.o poderá ser alterado,
entre as partes, no casos p:·e·]i t s
conforme o disposto nos Artigos 77,

uni La t.eraLrrer.te pela Contratante
o Ar t . 5 C-::' erá res cind i do , de

ou por acordo
pleno direito,

78 e 79 da Lei 8.666/93.
o Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de equipamento, até o limite de
50% (cinquenta por cento) para seus acréscimos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:
A recusa .í njus t a em deixar de cumprir as obrigações ass urn.ída s e preceitos legais,
sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas
nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero
vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na
entrega, no inicio ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez po~
cento) sobre o valor contratado pela inexecuçào total ou parcial do contrato; d
simultaneamente, qualquer das penalidades cabiveis fundamentadas na Lei .666/93 e na
Lei 1 .5 0102.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:
Para dirimir as questões de corr en t es deste contrato, as partes C" egern o Foro da
Comarca de Araruna.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente
qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

contrato em 02(duas) vias, o

TESTEMUNHAS

FÁBIO MOURA DE Jl.lOURA
Prefeito
CPF: 4 6.330.974-0

PE~O C:ONTR ..J;TADO

CAVALCANTE & CIA LTDA-)- ME
LAYSE DE SOUZA MAlA
CPF: U69.225.934-13


