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P EF E ITUR
PR
RA MUN IC
CI P A L D E IITANH ÉM
ESTADO DA
D BAHIA
CNPJ – 14.210
0.512/0001-97

CO
ONTRATO DE PREST
TAÇÃO DE SERVIÇOS
S NO FORN
NECIMENT
TO DE MAT
TERIAIS DE
E
LIM
MPEZA Nº CV-119/202
C
20
VALOR R$ 115
5.059,00 (ce
ento e quinze mil e cinquenta
a e nove re
eais).

O MUNICÍPIO
de
M
DE ITAN
NHÉM, Esttado da Bahia,
B
atravvés da Prrefeitura Municipal
M
Itanh
héminscrita
a no CNPJ nº 14.210
0.389/0001-04, localiza
ada na Pra
aça Castro Alves, nº. 1,
Centtro, CEP 45
5.940-000, legalmente representa
ado por seu
u Prefeita, o Sr. ZULM
MA PINHEIR
RO
DOS
S SANTOS VAZ, brasileiro, divorrciado, com
merciante, portador do RG. nº 03.050.156-30
0 e
CPF nº 317.66
62.005-59, residente na Rua Rui
R Barbosa
a, 216, Ita
anhém, nes
ste municíp
pio,
doravvante
CONTR
de
enominado
RATANTE
e
a
empresaM
MEDEIROS
CORRE
EIA
SUPERMERCA
ADO LTDA
A, firma esttabelecida àRua Maria Moreira Lisboa, nº 391, Térrreo,
Centtro, Itanhém
m – BA, inscrita no CNPJ
C
nº11.7
728.022/000
01-99 aqui representa
ada pelo só
ócio
admiinistrador o Senhor Ranyere
R
Medeiros Co
orreia, brassileiro, casa
ado, maiorr, portador da
Cédu
ula de Ide
entidade nºº 07134100
051– SSP/BA e CPF
F (MF) sob
b o nº 73
34.449.445-00,
doravvante deno
ominada CO
ONTRATAD
DA, neste ato firmam o presente ccontrato de
e AQUISIÇÃ
ÃO,
de acordo com a Leis 8.666/93, 10.5
520/02, o Edital
E
de Co
onvite nº. 004/2020e as
a cláusulass e
cond
dições a seg
guir:
CLÁ
ÁUSULA PR
RIMEIRA:
O prese
ente contratto tem por objeto
o
aaqu
uisição parcelada de accordo com necessidad
n
es,
de prrodutos de limpeza con
nforme para
a atendera secretaria municipalde
m
e administra
ação.

CLÁ
ÁUSULA SE
EGUNDA:
O valor global desste contrato
o é estimad
do em R$ 115.059,00
0 (cento e quinze miil e
cinquenta e no
ove reais).,correspond
dendo para
a aquisição parcelado dos produtos, conforrme
proposta aprese
entada no Convite
C
nº 004/2020
0
qu
ue passa fazzer parte in
ntegrante de
este contratto.
ÁUSULA TE
ERCEIRA:
CLÁ
Para ree
estabelecerr a relação
o que as partes pactu
uaram inicia
almente e objetivando
o o
equillíbrio econô
ômico financeiro inicial do contratto, o mesm
mo poderá sser reajusta
ado em até 25
%, co
onforme pre
eceitua o arrtigo 65, parágrafo 1º da
d lei 8.666/93.
CLÁ
ÁUSULA QU
UARTA:
O pagam
mento será
á efetuado mensalmen
nte, de aco
ordo com o
os produtos
s entreguess, e
será paga em até
a 15(quinzze) dias mediante apre
esentação das
d Notas F
Fiscais acom
mpanhada das
d
autorrizações forrnecidas pe
elo setor de compras deste Município.
CLÁ
ÁUSULA QU
UINTA:
O prazo de validade
e deste con
ntrato será até
a 31 de dezembro
d
de
e 2019, com
m termo iniccial
na data
d
de sua
a assinaturra, podend
do ser prorrrogado porr iguais e sucessivos
s períodos ou
aditivvado quan
ndo esgota
ar as qua
antidades dos
d
materiais nele descrito e nos limites
estab
belecidos em lei.
CLÁ
ÁUSULA SE
EXTA:
Ad
despesa será classifica
ada nas seg
guintes Dota
ações Orça
amentárias:
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03.0
01 – Unidad
de de Adm
ministração e Finançass
20.2
20 – Man. dos
d Serviço
os Técnicos e Adminiistrativos da
d Sec. de Admin. e Finanças
F
33.9
90.3000 - 0100000
0
– Material de Consumo
o
CLÁ
ÁUSULA SÉ
ÉTIMA:
Fica disspensada qu
ualquer garrantia para assegurar
a
a execução deste contrato;
CLÁ
ÁUSULA OIT
TAVA:
Constitu
uem respon
nsabilidadess das partes
s:
I – A CONTRAT
TADA se re
esponsabilizará peloss danos ca
ausados diretamente ao
CON
NTRATANTE
E ou a terce
eiros, decorrrentes de sua
s culpa ou
o dolo na e
execução do
o AQUISIÇÃ
ÃO
consstante deste
e contrato.
II – A CO
ONTRATAD
DA se responsabilizará
á pelo paga
amento de todos os im
mpostos, taxxas
e ou
utros enca
argos que decorrerem em raz
zão deste Contrato, inclusive contribuiçõ
ões
previidenciárias;
III – A C
CONTRATADA ficará sujeita a uma multa mo
oratória no vvalor de 0,5
5% do valorr do
Conttrato, por cada
c
inadim
mplência a ela imputável, que se
erá aplicada em até 10% (dez por
cento
o) do valor total
t
do Con
ntrato;
IV – O va
alor da mullta será desscontado no
o respectivo
o valor da ffatura ainda
a pendente de
paga
amento;
V – A C
CONTRATA
ADA pagará
á multa no
o valor de 20% (vinte
e por cento
o) do valor do
Conttrato no casso de sua in
nexecução total
t
ou parc
cial;
VI – A CONTRAT
TADA obriga-se a fo
ornecer oss materiaiss objeto deste contrrato
respe
eitando as normas leg
gais de hig
giene e limp
peza, preza
ando semp
pre pela boa
a qualidade
e e
prazo
o de validad
de dos prod
dutos;
VII – O CONTRATANTE obrig
ga-se a efe
etuar o pag
gamento ob
bjeto do AQ
QUISIÇÃO no
prazo
o estabeleccido, obedeccendo a dissponibilidade financeira
a da Prefeitura;
VIII – O CONTRATA
ANTE obrig
ga-se a enc
caminhar to
odas as soliicitações de
e AQUISIÇÃ
ÃO
com a devida an
ntecedência
a estabeleccida para o perfeito
p
funcionamento
o deste contrato.
CLÁ
ÁUSULA NO
ONA:
Constitu
uem motivo
os para resccisão deste Contrato oss seguintess:
I – O não cumprime
ento ou cum
mprimento irrregular de cláusulas d
deste Contra
ato;
II – A lentidão na execução do AQUIS
SIÇÃO dos materiais, motivando
o o atraso na
execcução do me
esmo;
III – A paralisação
o do AQUIISIÇÃO do
os materiaiss, sem jussta causa e sem pré
évia
comu
unicação ao
o Município;
IV – A de
ecretação de falência da
d CONTRA
ATADA;
V – A disssolução da
a sociedade
e;
VI – O attraso no pa
agamento das parcelas
s previstas neste Conttrato, sem que
q haja culpa
da CONTRATA
C
DA;
VII – Os motivos pre
evistos nos arts. 77 e 78
7 da Lei n.º 8.666/93, caso em que
q acarreta
ará
as co
onsequências previstas no artigo 80 dessa mesma
m
Lei, a qual rege
erá este Con
ntrato;
VIII – A ocorrência
a de caso fortuito ou de força maior, imp
peditiva da execução do
contrrato.
IX – Amig
gável por acordo entre
e as partes e conveniên
ncia para a administraç
ção.
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CLÁ
ÁUSULA DÉ
ÉCIMA:
Fica este con
ntrato vinculado ao Prrocesso de
e Licitação
o Pregão Presencial
P
Nº
003/2
2019, dele fazendo
f
parte indepen
ndente de trranscrição.
CLÁ
ÁUSULA DÉ
ÉCIMA PRIM
MEIRA:
Fica determinad
do que a fisscalização do
d AQUISIÇ
ÇÃO do ma
aterial esteja
a sob a res
sponsabilida
ade
da Senhora Larisse Costa Almeida, Portaria nº 02
2/2020, con
nforme artig
go 67 da lei 8666/93.
CLÁ
ÁUSULA DÉ
ÉCIMA SEG
GUNDA:
Fica eleito o Foro da Comarca de
d Itanhém
m para solu
ucionar qua
alquer dúvvida
deco
orrente destte Contrato, renunciand
do a qualqu
uer outra po
or mais priviilegiava que
e for.
Asssim, por esttarem justoss e contrata
ados, assina
am o prese
ente instrum
mento em du
uas
vias de igual te
eor, juntam
mente com as testemu
unhas abaixxo, para qu
ue produza
a seus efeitos
legaiis e jurídicos.

Itanh
hém, 08 de agosto de 2020.
2

ZULM
MA PINHEIR
RO DOS SA
ANTOS VA
AZMEDEIRO
OS CORRE
EIA SUP. LT
TDA
Prefe
eita Municiipal
E
EMPRESA
CONTRATA
C
ADA

TEST
TEMUNHA
AS: 1ª ____
__________
__________
__
CPF Nº
2ª ____
__________
__________
_
CPF
F Nº
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