
CONTRA TO ~-::r?rIxat CARTA CONVITE 001/2018

Secratá i a) Acirru ação • . •
ntratc rnpresa para o Fornecimento de camisetas e bermudas para atender

as Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Educação
de Mairipotaba-GO, que entre si celebram de um lado o Município de
MAIRIPOTABA-GO - de outro a empresa STAR FASHION CONFECÇÕES LTDA, na
forma a seguir:

Pelo presente instrumento, o Município de MAIRIPOTABA-GO, com sede
administrativa na cidade de MAIRIPOTABA-GO, inscrito no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica/MF sob o n° 01.067.842/0001-23, neste ato representado pelo Sr.
Prefeito CARLOS HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA, abaixo assinado, doravante
designado MUNICíPIO de um lado e, de outro a empresa STAR FASHION
CONFECÇÕES LTDA, com endereço na Rua Eugenio Jardim nO523 Centro, na
cidade de Pontalina, Estado do Goiás, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica /MF sob n° CNPJ N° 26.874.180/0001-24, neste ato representada por seu
representante legal, Sr. LUIZ ANTÔNIO FERNANDES, CPF sob n° 334.663.941-04,
Cédula de Identidade sob n° 1.751.731 SSP-GO, ao fim assinado, doravante
designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93
e suas alterações subseqüen es, ajustam o presente Contrato decorrência do
Edital de Convite n° 001/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

PARÁ R~F6) SEfUNDO
O fornecimento dos produtos será executado em estrita obediência ao presente
Contrato, devendo ser observadas integral e rigorosamente as especificações
fornecidas pelo MUNiCíPIO aprovado pelas autoridades competentes, assim como o
Edital n° 001/2018 e anexos.

CLÁUSULASEGUNDA-PRECO
A CONTRATADA se obriga a prestar os serviços, objeto deste Contrato, pelo preço
certo e ajustado de R$ 30.983,05 (Trinta Mil Novecentos e Oitenta e Três Reais e
Cinco Centavos) de acordo com a tabela abaixo:

01

Qtde. Descrição do Objeto Valor Mensal Valor Total
CAMISETA PV DE

195 C/PINTURA FRENTE
COSTA P E PP

R$ 15,93 R$ 3.106,35
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INFANTIL
CAMISTA PV DE

02 170 C/PINTURA FRENTE R$ 16,87 R$ 2.867,90
COSTA M INFANTIL
CAMISETA PV DE

03 80 C/PINTURA FRENTE R$ 17,81 R$ 1.424,80
COSTA G INFANTIL
CAMISTEA PV DE

40 C/PINTURA FRENTE R$ 19,60 R$ 784,0004 COSTA PP P
ADULTO

CAMISETA BCA PV
05 200 DE UNIFORMEM G R$ 28,00 R$ 5.600,00

GG C/PINTURA
BERMUDA DE

06 250 ELANCA PPI PI MI R$ 18,00 R$ 4.500,00
COM PINTURA

CAMISETAS GOLA
50 pala EM AlHA PV R$ 34,00 R$ 1.700,00ESCUMCOM

PINTURAS
CAMISETA BRANCA

500 PROMOCIONAL COM R$ 22,00 R$ 11.000,00
PINTURA

PARÁGRAFO SEGUNDO
O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do
presente contrato correrá por conta exclusiva da CONTRATADA, demais encargos
merent à ee ,Iet~ execução do presente contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - PAGAMENTO
O pagamento será efetuado com prazo de até 10 (Dez) dias, após a entrega dos
produtos, mediante apresentação das respectivas notas fiscais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão por conta
das seguintes dotações orçamentárias:
N° 03.02.0 .122.0402.2.047.3.3.90.30
N° 03.05 2.361.0403.2.014.3.3.90.32

GRAFO SEGUNDO
Notas Fiscais ou faturas deverão ser apresentadas em 01 (Uma) via, devidamente

regularizadas nos seus aspectos formais e legais.
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PARÁGRAFO TERCEIRO
Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades assumidas na
forma deste contrato, quaisquer que sejam, nem implicará na aprovação definitiva dos
serviços executados.

PARÁGRAFO QUARTO
Os pagamentos serão realizados na sede Administrativa do Município, através da
Secretaria de Finanças.

PARÁGRAFO QUINTO
Caso se verifique erro no preenchimento das Notas Fiscais ou faturas, o pagamento
será sustado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por parte da
CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEXTO
As Notas Fiscais ou faturas deverão ser entregues na sede da Administração do
Município, no endereço consignado no preâmbulo deste contrato, durante o horário de
expediente.

RARÁGRAFO SÉTIMO
Caso no dia previsto no item antefior não haja expediente na PREFEITURA, o
pagamento será efetuado no.primeiro dia útil subseqüente a este.

CLÁUSULA QUINTA- MULTA
Multa Contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, que será
aplicada na hipótese de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela
CONTRATADA, sem prejuízo de outras penalidades previstas pela lei n° 8.666/93 e
s as ai eraçõe sut5seqüentese demais legislações pertinentes a matéria.

CLÁUSULA SEXTA - RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de
notificação Judicial, nas seguintes hipóteses;
a) Infrigência de qualquer obrigação ajustada;
b) Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da
CONTRATADA.
c) Se CONTRATADA, sem previa autorização da PREFEITURA, transferir,
caucionar u transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.
d) E os demais mencionados no Artigo 77 da lei n° 8.666/93.

O descumprimento de quaisquer das condições da Cláusula Sétima deste
mento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
A CONTRATADA indenizará o MUNiCíPIO por todos os prejuízos que esta vier a
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sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações
contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO
No caso do MUNICIPIO precisar recorrer a via Judicial para rescindir o presente
contrato, ficará a CONTRATADA sujeita a multa convencional de 10% (dez por
cento) do valor do contrato, além das perdas e danos, custas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DISPOSiÇÕES GERAIS
Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:
a) A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade pelo
cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam
de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil ou fiscal, inexistindo
solidariedade do MUNiCíPIO relativamente a esses encargos, inclusive os que
eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.
b) Executar fielmente o Contrato, de acordo com as clausulas
avençadas.
c) Reparar, corrigir, remover, substituir, às suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto deste contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução.
d) A contratada deverá arcar com todas as despesas 'decorrentes da
entrega bem como a troca dos materiais, quando for o caso.
e) Este Contrato Terá como Gestor o Sr. Gestor UlyssesDivino Lopes
.CPF: n?364.891.901-68, nomeada pelo Decreto nO902/2017 de 01 deNovembrode 2017.

prorrogação
serviços.

CLÁUSULA NONA - SUCESSÃO E FORO
As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na
presença de O (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores,
ao fiel cum imento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a
Co de Crominia-GO, não obstante qualquer mudança de domicílio da

TADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com
poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito

rmitidas.

MAIRIPOATABA-GO, 02 de Maio de 2018.
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CNPJ sob o n° 01.067.842/0001-23
Contratante

• ~ÇÕESLTDA
CPF sob n° 334.663.941-04

Contratada

Testemunhas:
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO N°. ~3-:hg.~1'b/2018de 02/05/2018

Contratação de empresa para o Fornecimento de
camisetas e bermudas para atender as Secretaria
Municipal de Administração e Secretaria Municipal
de Educação de Mairipotaba-GO, entre o MUNICIPIO DE
MAIRIPOTABA -- GOIÁS ESTAR FASHION CONFECÇÕES
LTDA.

Contratante -- MUNICIPIO DE MAIRIPOTABA -- GOIÁS
Contratado -- STAR FASHION CONFECÇÕES LTDA

o objeto deste Contrato é Contratação de empresa para o Fornecimento de
camisetas e bermudas para atender as Secretaria Municipal de Administração, e
Secretaria Municipal de Educação de Mairipotaba-GO, devendo ser obedecidas às
exigências do processo licitatório realizado, na Modalidade de CARTA CONVITE nO.
001/2018, em espec!al o contrato n.J~/2018, expedido pelo MUNICIPIO DE
MAIRIPOTABA -- GOlAS.

A entrega dos materiais deverá ser feita conforme solicitação.
Pelo fornecimento, previsto o MUNICIPIO DE MAIRIPOTABA - GOIÁS pagará ao

,eONTRATADO à importância de R$ 30.983,05 (Trinta Mil Novecentos e Oitenta e Três
Reais e Cinco Centavos), conforme proposta financeira apresentada, que é parte integrante
deste instrumento.

As despesas decorrentes da execução do presente instrumento acorrerão à
conta das dotações orçamentárias; N° 03.02.04.122.0402.2.047.3.3.90.30 e
.N° 03.05.12.361.0403.2.014.3.'3.90.32, de acordo com as disposições contidas na .
[ei Fr Elef I ª.@20/ .. '. . ..

MAIRIPOTABA - GO, aos 02 dias do mês de Maio de 2018.

'M~-GOIAS
CNPJ sob o nO.01.067.842/0001-23

~ FECÇóES LTOA
CPF sob n° 334.663.941-04

Contratado

Certifico que este ato foi Publicado
No placard da Prefeitura em __.@_~_/...2.S._/2018.
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