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Itanhém

Licitações

PREF
FEITUR
RA MU
UNICIP
PAL DE
E ITAN
NHÉM
E
ESTAD
DO DA BAHIA
A
CNPJ – 14.210.512
1
2/0001-97

HOM
MOLOGA
AÇÃO
PRE
EGÃO PRESENCIAL Nº 016/2
2020
PROCE
ESSO ADM
MINISTRAT
TIVO Nº 117/2020

Tend
do sido satisfeitas
s
as exigências lega
ais, e esttando os interesses
s do
Mun
nicípio e do
o licitado suficientem
s
mente resg
guardados à vista do
os docume
entos
consstantes do Pregão Prresencial nº
n 016/2020, visando
o contratação de emp
presa
espe
ecializada do ramo para
p
forneccimento pa
arcelado de
d manilha
as para ate
ender
as necessidad
n
des da se
ecretaria municipal de infrae
estrutura.H
HOMOLOG
GO a
decissão do pre
egoeiro que
e declarou
u vencedorra a empre
esaFACON
N FABRICA
A DE
CON
NCRETO E CONST
TRUÇÕES EIRELI – CNPJ: 05.318.48
84/0001-35
5, no
valo
or de R$ 246.500,0
00 (duzentos e qua
arenta e seis mil e quinhe
entos
reais
s).

A condiçõ
As
ões de paga
amento e fornecimen
f
nto estão dispostas
d
n
no Edital.
Publlique-se, Registre-se
R
e e cumpra
a-se, para que
q surta seus
s
efeito
os legais.

Itan
nhém – BA
A, 10 de ag
gosto de 20
020.

ZULMA PINHE
EIRO DOS
S SANTOS
S VAZ
PREFE
EITA MUNICIPAL
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PREF
FEITUR
RA MU
UNICIP
PAL DE
E ITAN
NHÉM
E
ESTAD
DO DA BAHIA
A
CNPJ – 14.210.512
1
2/0001-97
TERMO DE
D ADJUD
DICAÇÃO
PRE
EGÃO PR
RESENCIAL n° 016/2
2020
PROCE
ESSO ADM
MINISTRAT
TIVO N° 117/2020

O Prregoeiro Oficial
O
do Município
M
de
e Itanhém - Bahia, o Senhor Jo
omário Teixeira
Prates, nomea
ado atravé
és do Deccreto nº 06
6, de 06 de
d Janeiro
o de 2020, em
cumprimento aos
a
dispossitivos legais, constantes na Lei Federa
al nº 8.66
66 de
21/0
06/93, resp
peitados oss prazos legais, e com
c
fulcro na ata de
e julgamen
nto e
classsificação das
d proposstas datada
a de 06/08
8/2020, no
o uso de su
uas atribuiições
legais, com fundament
f
o no art. 4º, XXI, da Lei nº
n 10.520/2002, res
solve
ADJ
JUDICARo
o objeto do
d Pregão
o 016/2020
0 valor global de R
R$ 246.50
00,00
(duzzentos e quarenta e seis mil
m e quinhentos reais)a
r
em
mpresaFACON
FAB
BRICA DE
D
CONC
CRETO E CONS
STRUÇÕES EIREL
LI – CNPJ:
05.3
318.484/00
001-35,nos termos da propos
sta financceira apre
esentada parte
p
integ
grante do presente
p
processo liccitatório.
O
Objeto:
Contratação de empre
esa especcializada d
do ramo para
forne
ecimento de manilhas para atender as necesssidades da Secre
etaria
Mun
nicipal de In
nfraestrutu
ura.

Su
ubmeta-se
e o prese
ente proce
esso licita
atório à E
Exma. Pre
efeita
Mun
nicipal para
a que, esta
ando de acordo, proceda a deviida homolo
ogação.

Itan
nhém– BA
A, 10 de agosto de 20
020.

JOMÁRIO
J
O TEIXEIRA
A PRATES
S
Pregoeiro
o
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CONT
TRATO Nº. PP- 111/20
020
Valor: R$ 246.500
0,00 (duzen
ntos e quarrenta e seis
s mil e quin
nhentos re
eais)

CONTRATO
C
O
PAR
RA
FO
ORNECIMEN
NTO
MANILHAS
M
, QUE EN
NTRE SI CELEBRAM
C
M O
MUNICÍPIO
M
ITANHÉM
M, DO OUT
TRO LADO
O, A
EMPRESA
E
FACON FA
ABRICA DE
D CONCRETO
E CONSTRUÇÕES EIR
RELI

O Pelo presente Instrumento, o MUN
NICÍPIO DE ITANHÉM
M – Estado
o da Bahia,, com sede
e na
C
Alvess, nº 01, Ce
entro, na Cidade Itanh
hém - BA, inscrita no C
CNPJ (MF)) sob o nº CNPJ
C
Praça Castro
nº 14.210.512/000
01-97, neste
e ato rep
presentando pela Exxmª Prefeiita Municipal, a Senhora
ZULMA
A PINHEIRO
O DOS SAN
NTOS VAZ, brasileira, casada,
c
porrtadora do R
RG. nº 297
7.862-SSP/B
BA e
CPF nºº 784.411.297-20, residente na Fazenda
F
Su
uíssa I, zon
na rural, Ita
anhém, Bah
hia doravvante
denominado simp
plesmente CONTRATA
C
ANTE, e do
d outro la
ado, a empresa FACON-FABRICA
A DE
ETO E CONS
STRUÇÕES EIRELLI-LTDA
E
A, inscrita no CNPJ/MF Nº
N 05.318.484//0001-35, localizada na Via D2
CONCRE
Quadra Industrial C, Lote 21 – Distrito Indusstrial – CEP: 45.991-8100-Teixeira de Freitas-Bahiaa, doravante aqui
denominaada CONTRA
ATADA, nestee ato represeentada por Caarlos de Olivveira Braga Junior, Portador da Cédula de
Identidade Nº 11.666.7789-38 e CPF//MF N°129.0223.655-00, resolvem firm
mar o presen
nte CONTR
RATO, tendo
o em
r
do PREGÃO
O PRESENC
CIAL Nº 01
16/2020, tud
do de acord
do com a Le
ei Nº 10.520 de
vista o resultado
18/07/2002, Leis Complemen
C
ntares Nº 12
23/06, Lei Municipal
M
nºº. 047/2010
0, subsidiariamente, Le
ei Nº
8.666/93 e suas altterações.
CLÁUS
SULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O pressente instrumento contratual
c
tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE
D
EMPRESA
ESPEC
CIALIZADA DO RAMO
O PARA O FORNECIM
F
RCELADO DE MANILH
HAS.
ENTO PAR
ORDE
M
01
02
03
04
05
06

DIS
SCRIMINAÇ
ÇÃO

UND

UNIDAD
D
E
UNIDAD
D
Tubo de Concreto
C
300X1000 mm
m
E
UNIDAD
D
Tubo de Concreto
C
400X1000 mm
m
E
UNIDAD
D
Tubo de Concreto
C
600X1000 mm
m
E
UNIDAD
D
Tubo de Concreto
C
800X1000 mm
m
E
Tubo de Concreto 1000X100
00 UNIDAD
D
mm
E
VAL
LOR TORAL
Tubo de Concreto
C
200X1000 mm
m

QUANT
TIDA
DE
E
120
00
120
00
800
0
500
0
200
0
150
0

V
VALOR
UN
NITÁRIO
27,00

R
VALOR
TOTAL
32.400,00

36,00

43.200,00

48,00

38.400,00

1
110,00

55.000,00

2
200,00

40.000,00

2
250,00

37.500,00

R$ 2
246.500,00

CLÁUS
SULA SEGU
UNDA – DA
A DOCUME
ENTAÇÃO
Constitu
uem partess integrante
es deste Co
ontrato, pro
ocesso rela
ativo ao PR
REGÃO PR
RESENCIAL
L Nº
016/202
20 e todos os
o seus ane
exos, bem como
c
a prop
posta da co
ontratada, vencedora do
d Lote.
Praça Casstro Alves, 01
1, Centro - CEP
C 45.970-9
970 - Itanhém
m - Bahia - T
Tel.: (73) 329
95-2591
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CLÁUS
SULA TERC
CEIRA - DO
O PREÇO E CONDIÇÕ
ÕES DE PAG
GAMENTO
O
I - A C
CONTRATA
ANTE pagará à CONT
TRATADA o valor glo
obal de R$
$ 246.500,0
00 (duzento
os e
quarentta e seis mil
m e quinhe
entos reaiss), conforme
e item, qua
antitativos cconstante na
n proposta
a de
preços final
f
da empresa vence
edora que passam
p
a in
ntegrar este
e instrumento de contra
ato.
O paga
amento será
á efetuado pelo muniicípio, atrav
vés da emissão de O
Ordem Banc
cária em conta
c
corrente
e indicada pela contra
atada, em até 30 (trin
nta) dias ap
pós a data
a do recebimento de cada
c
parcela dos produttos entregue
es, mediantte a apresentação da Nota
N
Fiscal.
§ 1º A Contratada deverá encaminh
har junto à Nota Fisscal ou F
Fatura, a Autorização
A
o de
Fornecimento, devvidamente assinada
a
po
or preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo
E
ou
u em
cópia im
mpressa caso tenha sido enca
aminhada via
v e-mail, para confferência do
os quantitattivos
efetivam
mente entre
egues. Não será aceita
a a emissão
o de boletoss bancários para efetua
ar o pagam
mento
das Nottas Fiscais e/ou
e
Fatura
as.
§ 2º Havendo erro na fatura ou
o recusa pelo municíp
pio na aceitação do ma
aterial/serviços, no todo ou
em parrte, a tramitação da fatura será
á suspensa
a até que a Contrata
ada tome as
a providên
ncias
necessá
árias à sua
a correção,, passando
o a ser con
nsiderada, para fins d
de pagame
ento a data
a da
reapressentação, de
evidamente
e regularizad
da.
§ 3º Ne
enhum paga
amento isentará a Contratada da
as responsa
abilidades ccontratuais, nem impliicará
em apro
ovação definitiva total ou
o parcial do
d material.
§ 4º A nota
n
fiscal/fa
atura deverrá ser emitid
da pela próp
pria Contrattada, obriga
atoriamente
e com o núm
mero
de inscrrição no CN
NPJ apresentado nos documentos
d
s de habilita
ação e das propostas de preços, bem
como da
a Nota de Empenho,
E
n se admitindo notas
não
s fiscais/fatu
uras emitida
as com outrro CNPJ.
§ 5º A Contratada
a deverá ap
presentar ju
untamente com a Notta Fiscal todas as cerrtidões fisca
ais e
trabalhisstas.
CLÁUS
SULA QUAR
RTA – DO FORNECIM
F
MENTO
O forne
ecimento do
o produto ocorrerá
o
pa
arceladame
ente, de aco
ordo às ne
ecessidades
s da Secre
etaria
interesssada, em local indicado
o na Autorizzação de Fo
ornecimento
o, no prazo
o máximo de
e 48(quaren
nta e
oito) ho
oras a conta
ar do recebimento da mesma
m
nos
s casos doss produtos n
não perecív
veis deverão ter
validade
e mínima de
e 03 (três) meses
m
a pa
artir do ato de
d entrega.
§1ºA crritério das partes,
p
pode
erá ser esta
abelecido um
u cronogra
ama, estimando-se as
s quantidades e
datas de
e entregas futuras doss produtos liicitados.
§2º Casso não corresponda à qualidade
e exigida no
o edital, o produto se
erá recusado e deverá
á ser
substitu
uído imediatamente. Em
E caso de
e não substtituição, esttará caracte
erizado o descumprim
d
mento
da obrig
gação assumida, cabendo à licitan
nte vencedo
ora as pena
alidades pre
evistas nestte Edital.
§3º Tod
das as enttregas deve
em vir acompanhadas
s da Nota Fiscal para verificaçã
ão e atesto
o do
servidorr responsávvel pelo recebimento dos produtos
s confeccionados.
CLÁUS
SULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕ
O
ÕES DA CO
ONTRATAD
DA.
Constitu
uem obrigaçções da con
ntratada:
a) Efetuar o fo
ornecimento dos produtos discrim
minados em
m cada Auttorização de
e Fornecim
mento
e
emitido
pelo
o setor de compras,
c
de forma inte
egral e no prazo
p
estipulado na cláusula ante
erior,
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b)
c)
d)

e)

obedecendo rigorosam
o
mente as esspecificaçõe
es contidas em sua pro
oposta com
mercial, inclu
usive
q
quanto
à marca;
m
Executar diretamentte o Co
ontrato, se
em subco
ontrataçõess ou transferência de
responsabilidades;
Prestar todo
os os escla
arecimentoss que forem solicitados pelo Contrratante;
Comunicar por escriito aos fisscais do contrato
c
ind
dicados pe
elo Contratante qualquer
a
anormalida
de de carráter urgen
nte que po
ossam prejjudicar o ffornecimento regular dos
materiais.
c
d habilitaçã
de
ão durante toda a vigência do con
ntrato.
Manter as condições
§1º A emprresa deve comunicar
§
c
p escrito e com ante
por
ecedência m
mínima de 2(dois) dia
as do
p
prazo
máximo para entrega
e
doss produtos, a ocorrên
ncia de qu
ualquer imp
pedimento para
c
cumpriment
to integral do
d pedido, detalhando
o claramentte os motivo
os do inadimplemento
o. Do
c
contrário,
s
será
formalm
mente adve
ertida e, em
m caso, de
e reincidênccia poderá ser penalizzada
c
com
multa e/ou
e
com ass demais sa
anções prev
vistas neste
e instrumen
nto.
§ 2º Excep
pcionalmentte, será admitida entrrega de pro
oduto com marca dive
ersa da que
e foi
a
apresentad
a na prop
posta de preços da empresa CONTRATA
C
ADA, desde
e que seja
a de
q
qualidade
ig
gual ou sup
perior à antterior e que
e o fato seja
a anteriormente comun
nicado ao fiscal
f
d contrato
do
o por meio
o de docu
umento form
mal, no qu
ual apresente justifica
ativa plaussível,
d
devidament
te comprova
ada.
§ 3º A avalliação da qualidade
q
da
a marca qu
ue vier subsstituir a antterior deverrá ser realizzada
p servido
por
or ou comisssão design
nada para tal fim que
e emitirá re
elatório técn
nico de análise
a
aprovando
ou não a su
ubstituição mencionada no parágrrafo anterior.

CLÁUS
SULA SEXT
TA - DAS OBRIGAÇÕE
O
ES DO CON
NTRATANT
TE
Constitu
uem obrigaçções do con
ntratante:
a) Efetuar o pa
agamento na
n forma esstabelecida no contrato
o.
ar todas ass condiçõess para que a Contrata
ada possa rrealizar o fo
ornecimento
o de
b) Proporciona
a
acordo
com
m as determinações do
d Contrato
o, do Edita
al e seus A
Anexos, especialmente
e do
T
Termo
de Referência;
R
c) Exigir o cum
mprimento de
d todas ass obrigações assumida
as pela Con
ntratada, de acordo com
m as
c
cláusulas
c
contratuais
e os termoss de sua pro
oposta;
d) Exercer o acompanh
hamento e a fiscaliz
zação da entrega
e
do
os materiais por servvidor
e
especialme
ente designa
ado.
e) Notificar a Contratad
da por esccrito da oc
corrência de
d eventua
ais descum
mprimentos das
o
obrigações
contratuaiss, fixando prazo para a sua correçção;
f) V
Verificar minuciosam
m
mente, no prazo fix
xado, a conformidad
c
de dos bens receb
bidos
provisoriam
mente com as especifiicações constantes do
o Edital e da propostta, para finss de
a
aceitação
e recebimen
nto definitivo
os;
g) A
Acompanha
ar e fiscalizzar o cumprrimento das
s obrigaçõe
es da Contrratada, através de servvidor
e
especialme
ente designa
ado;
CLÁUS
SULA SÉTIM
MA – DA VIGÊNCIA
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O prazo
o de vigênccia do contra
ato inicia na
a data de sua
s assinatu
ura e se encerra em 31 de Dezem
mbro
de 2020
0 ou com a entrega total dos mate
eriais, o que
e ocorrer primeiro.
CLÁUS
SULA OITAV
VA – DO RECEBIMEN
R
NTO DO OB
BJETO
O objeto
o será recebido:
a) de forma provvisória em até 3 (trê
ês) dias, pelo
p
respon
nsável por seu acom
mpanhamento e
fisccalização, que,
q
diante
e da inadeq
quação do material recebido,
r
im
mediatamen
nte o rejeitará,
registrando as ocorrências em livro próprio;
p
b) de forma
f
defin
nitiva, por se
ervidor ou comissão
c
designada pela
p
autorida
ade competente, mediiante
term
mo circunsta
anciado, asssinado pela
as partes, após
a
a execcução das rrotinas de fiscalização
f
o que
com
mprovem a adequação do materia
al aos termo
os contratua
ais;
§ 1º Em
m caso de re
ejeição dos materiais entregues,
e
a empresa deve
d
substiituir, às sua
as expensass, no
total ou
u em parte, no prazo máximo de
d 3 (três) dias úteis, os materiais entregu
ues em que
e se
verificarrem vícios, defeitos ou
u especificaçções divers
sas do que foi
f exigido n
no edital;
CLÁUS
SULA NONA
A – DA FISCALIZAÇÃ
ÃO
Compettirá ao CON
NTRATANT
TE procede
er ao acom
mpanhamentto da execcução do co
ontrato, fica
ando
esclareccido que a ação ou omissão, total
t
ou pa
arcial, da fiiscalização do CONT
TRATANTE não
eximirá a CONTRA
ATADA de total
t
respon
nsabilidade na execuçã
ão do contra
ato.
AÇÃO cabe
erá o direitto de rejeitar quaisquer materiaiis que não
o satisfaçam
m os
§1º À FISCALIZA
padrõess especifica
ados ou os critérios de qualidade
e requerido
os, bem com
mo de exig
gir sua pron
nta e
imediata
a substituiçção por outrros que os atendam,
a
se
em que caiba à CONT
TRATADA qualquer
q
tip
po de
reclama
ação ou indenização.
§ 2º Cabe
C
à CO
ONTRATAD
DA atenderr prontame
ente e den
ntro do pra
azo estipulado quaisquer
exigênccias do Fisccal ou do substituto, inerentes ao
a objeto do
d Contrato
o, sem que
e disso deccorra
qualque
er ônus extrra para a CONTRATAN
NTE, não im
mplicando essa
e
ativida
ade de acom
mpanhamen
nto e
fiscaliza
ação qualqu
uer exclusã
ão ou reduçção da resp
ponsabilida
ade da CON
NTRATADA
A, que é total e
irrestrita
a com relaçção aos serrviços contrratados, inc
clusive pera
ante terceiro
os, respond
dendo a me
esma
por qua
alquer falta, falha, prob
blema, irreg
gularidade ou
o desconfo
ormidade o
observada na
n execução do
Contrato
o.
§ 3º A atividade
e de fiscalização não
o resultará
á, tampoucco, e em nenhuma hipótese, em
corresponsabilidad
de da CONT
TRATANTE
E ou de seus
s agentes, prepostos
p
e
e/ou assiste
entes.
SULA DÉCIMA – DO REAJUSTA
R
AMENTO
CLÁUS
Os preçços contrata
ados são fixxos e irreaju
ustáveis.
§ 1º - Permitir-seP
-á revisão dos preçoss contratado
os para pro
omoção do
o equilíbrio financeiro com
base no
o Art. 65, II, da Lei 8.66
66/93.
CLÁUS
SULA DÉCIMA PRIME
EIRA - DA DOTAÇÃO
D
ORÇAMEN
O
NTÁRIA
Os recu
ursos finan
nceiros para
a fazer facce as desp
pesas corre
erão por co
onta da se
eguinte dota
ação
orçamentária:
A Dota
ação orçam
mentária que ocorrerá
á tal despes
sa é:
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0801 – UNIDADE DE
D INFRAE
ESTRUTUR
RA, TRANSPORTE E VIAÇÃO
V
e Infraestruttura, Transp
porte e Viaçção
2133 – Manut. doss Serv. Tec. da Sec. de
CLÁUS
SULA DÉCIMA SEGUN
NDA - DOS
S ENCARGO
OS E TRIBU
UTOS
Será de
e inteira responsabilid
dade da CO
ONTRATAD
DA, o ônuss dos encarrgos e tribu
utos, incide
entes
sobre os serviços, objeto do presente
p
Co
ontrato.
CLÁUS
SULA DÉCIMA TERCE
EIRA - DAS
S SANÇÕES
S
Em casso de inexe
ecução parrcial ou tota
al das cond
dições fixad
das na licittação, erros ou atraso
o na
execuçã
ão do contrrato e quaisquer outra
as irregularridades, a Administraç
A
ção poderá, a seu crittério,
isolada ou cumulativamente, garantida
a a prévia defesa, aplicar
a
à adjudicatária
a/contratada
a as
es penalida
ades:
seguinte
a) Adve
ertência por escrito, noss casos de falta leve.
b) Multa
a de 0,3% (três décim
mos por cento) por dia de atraso na
n entrega dos materiais, até o liimite
de 10 (dez) dias corridos,
c
ca
alculado sob
bre o valor do Contratto, quando não comprrovar motivo de
m
ou casso fortuito impeditivoss do cumpriimento da obrigação
o
a
assumida dentro
d
do prazo
p
força maior
estabele
ecido, que venha a se
er reconheccido pela Ad
dministraçã
ão. A partir do 11º dia de atraso, será
conside
erado descu
umprimento total da ob
brigação ass
sumida.
c) Multta de 10%
% (dez porr cento), calculada
c
sobre
s
o va
alor total d
do contrato, em caso
o de
descum
mprimento to
otal das obrrigações asssumidas, salvo
s
por motivo de forrça maior que
q venha a ser
reconhe
ecido pela Administraç
A
ção.
d) Susp
pensão temporária de participação
o em licitaç
ção e imped
dimento de contratar com
c
o municcípio
de Itanh
hém, por prrazo não superior a 2 (dois)
(
anos, nos casos de falta gra
ave, consideradas aqu
uelas
que cau
usem prejuízo à Admin
nistração;
e) Impe
edimento de
e licitar com
m a Adminisstração Pública (decla
aração de inidoneidade) pelo perríodo
de até 5(cinco) an
nos, nos ca
asos de faltta gravíssim
ma, especia
almente se a CONTRT
TADA falha
ar ou
fraudar a execução
o do contrato, comporttar- se de modo
m
inidôn
neo, comete
er fraude fiscal ou qualquer
ato ilícitto.
§ 1º As
A multas referidas nesta cláu
usula serã
ão desconttadas no pagamento
o ou cobra
adas
judicialm
mente.
§ 2º Ass sanções previstas nas
n
alíneas “a” e “f” poderão
p
serr aplicadas cumulativa
amente com
m as
sançõess previstas nas alíneass “b”, e “c”
§ 4º As
A multas poderão ser desco
ontadas do
os pagame
entos por ventura ainda devid
da à
ADJUDICATÁRIA ou recolhid
das diretam
mente à co
onta correntte do município de, no
n prazo de
e 15
dos, contados a partir da
d data da notificação do ato de p
punição, ou, ainda, qua
ando
(quinze) dias corrid
o judicialme
ente, nos termos do arttigo 86 da Lei
L nº 8.666
6/93.
for o caso, cobrado
§ 5º As penalidade
es aplicadass só poderã
ão ser relev
vadas, em razão
r
de cirrcunstâncias excepcion
nais,
s serão acceitas quand
do formulad
das por esccrito, fundam
mentadas em
e fatos rea
ais e
e as jusstificativas só
comprováveis, a critério
c
da autoridade municipal competentte, desde q
que formuladas no prazo
p
o de 05 (cinco) dias úte
eis da data em que a ADJUDICAT
A
TÁRIA toma
ar ciência.
máximo
§ 6º No
o processo de
d aplicação de penaliidades será
á assegurad
do o direito ao contraditório e a am
mpla
defesa.
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§ 7º Se
erá considerrado descumprimento total da ob
brigação asssumida, o a
atraso supe
erior a 30(trrinta)
dias corrridos na en
ntrega da pa
arcela dos produtos
p
so
olicitados.
CLÁUS
SULA DÉCIMA QUART
TA - DA RE
ESCISÃO
Este co
ontrato pod
derá ser re
escindido por
p ato uniilateral e escrito
e
da Administraç
ção nos ca
asos
enumerrados nos in
ncisos I a XII
X e XVII do
o art. 78 da Lei Federall nº 8.666/93.
PARÁG
GRAFO ÚNICO – A re
escisão do presente co
ontrato pod
derá ser, ainda, amigá
ável, por accordo
entre ass partes, re
eduzida a termo
t
no processo da
a licitação, desde
d
que haja conve
eniência pa
ara a
adminisstração, ou judicial,
j
noss termos da
a legislação.
CLÁUS
SULA DÉCIMA QUINTA - DA SUC
CESSÃO
O prese
ente instrum
mento obrig
ga as parte
es CONTRA
ATANTES e aos seuss sucessore
es, que na falta
delas asssumem a responsabil
r
lidade pelo seu integra
al cumprime
ento.
CLÁUS
SULA DÉCIMA SEXTA
A - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVE
A
EL
O prese
ente CONT
TRATO rege
er-se-á pela
as normas estabelecid
das na Lei 8
8.666/93 e supletivam
mente
às norm
mas do Direito Civil pátrio.
CLÁUS
SULA DÉCIMA SÉTIMA
A - DA PUB
BLICAÇÃO
O
Conform
me disposto
o na Lei Fed
deral nº 8.6
666, de 21 de
d junho de 1993 com as alteraçõ
ões introduzzidas
pela Lei Federal nºº 8.883, de 08 de junho
o de 1994, o presente instrumento
o contratuall será publiccado
no Diáriio Oficial do
o Município na forma de
d extrato, como
c
condiçção de sua eficácia.
CLÁUS
SULA DÉCIMA OITAVA
A - DO FOR
RO
Com renúncia a qu
ualquer outtro por maiss privilegiad
do que seja
a, as partess elegem o foro da Cid
dade
da Conttratante, pa
ara dirimir ass questões oriundas do
o presente Contrato.
E, para
a firmeza e como provva de assim haverem
m entre si, ajustado e contratado
o, foi lavrad
do o
presentte instrumen
nto contratu
ual em 04 (quatro)
(
vias, de igual teor e form
ma, o qual depois
d
de lido e
achado conforme, vai assinad
do pelas parrtes contrattantes.

Itanhém
m, 10 de ago
osto de 202
20.
P
DO
OS SANT OS VAZ
ZULMA PINHEIRO
Prefeita Mu
unicipal

FACON-FA
ABRICA DE CONCRETO
C
E CONSTRUÇ
ÇÕES EIRELLLI-LTDA
CN
NPJ: 05.318.4484/0001-35
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