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PREFEITURA MUNICIPAL
DE MAIRIPOTABA

Estado de Goiás
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CERTIFICO E DOU FI: QUE O PRESENTE ATO
FOI PUBLICADONO PLACAR DA PREFEITURA
DO MUNIClplO DE MAIRIPOTABA, ESTADO DE
GOlAs, EM ' ) $' {Q:-t {QpJ 3
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CONTRATO REFERENTE ~ I ,;)~~,IDj:1Ilr
FORNECIMENTO DE GENEiRqS;H i

ALIMENTICIOS E MATERIAIS'" '\,'I;j!]3!.'!!'I
LIMPEZA PARA ÓRGÃOS DO MUNTCIPT'd); ,

; I, J

DE MAIRIPOTABA-GO, na forma que segué:
i I'

CONTRATO N°. /2013.

DAS PARTES

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GOIÁS CNPJ: N°
$ ~ ;.

01.067,842.0001-23, neste ato representado constitucionalmente pelo Prefeito
Municipal, Ademir Antônio de Sousa, CPF: 463,432.881-04 N° <EI: N°1.889~:420
residente e domiciliado nesta cidade, aqui denominado. simplesmente
CONTRATANTE, assistido pela Procuradoria do Município,

CONTRATADA: Bruno Rafael da Silva Ferro - ME, pessoa jurídica, C~fJ
nO.13.610.815/0001-34, estabelecida a Avenida 12 de novembro S/N Qd.05 Lnj).J,
representada pelo Cá) Bruno Rafael da Silva Ferro portador da CI nO.5266372~ PP;F '
n.037.559.181-88, estado civil solteiro residente e domiciliado (a) Alameda das Flores
SIN Centro Mairipotaba-GO doravante denominada simplesmente CONTRATADA. ,

CLÁUS'l:TLf\,~IUMEIRA - Este contrato decorre da licitação realizada na modalidade
de PRE;gÃG~PRESENCIAL n". 007/2013 datado de 08/07/2013, reg!a9~ pela, Lei
Federal nO:'"TO.520/2002e subsidiariamente pela Lei 8.666/93 em sua redação vigente,
homologada pelo Senhor Prefeito Municipal, em 12 de julho de 2013, que é parte
integrante do presente instrumento contratual. , -:
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CLAUSULA SEGUNDA - Contratação de empresa para fornecimento de gên~rós
alimentícios e materiais de limpeza para os órgãos do Município de Mairipotaba - GG.
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CLÁUSULA TERCEIRA - Obriga-se o CONTRATADO (a) por força do preJi&Ve '
instrumento, fornecer em 24 (vinte e quatro) horas os produtos par~r;,à
CONTRATANTE, no período de 15 de Julho de 2013 a 31 de Dezembro de 201~,~',de
acordo com a proposta homologada. ' L I'
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Rua João Manoel, na 83, Centro, Fone: (64) 3604-1149, CEP75630-000, Mairipótaba-GO
Web Site: www.mairipotaba.go.gov.br - E-mail: prefeitura@mairipotaba.gp.gov.br
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PREFEIIURA MUNICIPAL
DE MAIRIPOIABA

Estado de Goiás

CLAUSULA QUARTA - o fornecimento dos produtos, objeto do presente contrato, i
dar-se-á mediante requisições, sendo que o quantitativo descrito na cláusula anterier €
apenas estimativo de consumo para o período, não se obrigando a CONTRATA~tE, a ,'
adquirir o total estimado. ;,jt, ,I; I,! :'ô

','1 I!~! ,I I", • , • , r I I) ,I \
CLAUSULA QUINTA - O prazo previsto na clausula terceira podera ser pno \~I~adI9,',iI' ,
p~r ,a~ordo das partes, conforme determin~ a lei 8.?6~/9~, mediante te~o adit~;v)~J?lÜ~:I!I~1
cnteno da CONTRATANTE, se requendo na vigencia do presente mstrurp.yn~91!A'!' 11\, '
prorrogação, porém, poderá ter cabimento, se verificados e comprovados os rübtiv,bs ,á

I' 'I ,

seguir delineados: '~', 'ii ",' I"

a) Calamidade pública;
b) Outros casos que se enquadrem no Parágrafo Único do Artigo 393,

do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA SEXTA - O válo~ estimado, b~râ"'e_feitoscontábeis, a ser pago ao
CONTRATADO (a), pelo fornecimento "dos produtos é de R$ 82.577,55 (Oitenta e
Dois mil Quinhentos e Setenta e Sete 'Reais;e Cinqüenja e Gihco Centavos). '

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Os preços unitários de que trata a cláusula terceira
do presente contrato são os a seguir delineados. Conforme Anexo I l.'i' , I'

SUBCLÁUSULA SEGUNDA ~ Os preços dos produtos objetos do presente cont~dtq I

somente poderão ser reajustados para restabelecer a relação entre os encargo~! i~'~
retribuição, para a justa remuneração do fornecimento, nos termos do Artigo 65, ~rp:a~
da Lei 8.666/93. ',,! I', "! I !~

SUBCLÁlJSULA 'fERCEIRA - Os pagamentos serão efetuados da seguinte form~::as
faturas (d~~autos fornecidos deverão ser apresentadas à CONJ:RATj\NTE,
mensalment ,para pagamento em ate 30 dias após.

SUBCLÁUSULA QUARTA - Poderá ser retido o pagamento, nos casos de verific1çãO
de fornecimento de produtos adulterados ou da tentativa de fraude, no que se refere ao
quantitativo dos itens constantes nas autorizações de fornecimento e/ ou pratica por
parte do CONTRATADO (a), de qualquer ato que possa vir a causar prej,+í~Qs
materiais ou morais à CONTRATANTE. I, i, '

'II, '

SUBCLÁUSULA QUINTA - A CONTRATANTE, sempre que necessário aCf~~r~i'
submeterá a analise, os produtos objeto deste contrato, através de corripe~~*t~ I,
laboratório, sempre com intuito de se verificar o padrão de qualidade dOi:lIJhat~i'~l
fornecido. ,,,,I,' ". III I,
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PREFEIIURA MUNICIPAl
DE MAIRIPOIABA

Estado de Goiás

CLÁUSULA SÉTIMA - Sem prejuízo de outras medidas, aplicar-sé-á ah'
CONTRATADO (a), a pena de suspensão do direito de participar de licitações 'I

realizadas pela CONTRATANTE, por pratica das seguintes irregularidades: '.
a) por 02 (dois) anos, por pratica ou tentativa de fraude, no quantitativo .

de produtos constantes das autorizações de fornecimento; ." ,
b) por 03 (três) anos, quando o CONTRATADO (a), fornecer produtos I

I 1 ,I
adulterados ou de qualidade inferior ou diferente das especificações, pn)p.~j'~s,,: '
devidamente comprovado pela fiscalização e, ainda, no caso de parali~a~:ão\1do i ,

! l ~'Iii 1
fornecimento, sem justificativa previa~ente ~ceita p:la CONTRATANTE. :', iII,! 1/':' :: 1,:1,:: I

c) o tempo de suspensao sera acrescido de 1/3 (um terço) da ~o,m~,tla!~1fi"""
penalidades, caso o CONTRATADO (a) venha a praticar concomitantemente, 'ap'fa'l'ta~ll, I~
previstas nas alíneas "a" e "b" do presente parágrafo. ' I,' '! t" ,.", II
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CLÁUSULA OITAVA - A CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer pl'elJa" '
fiscalização durante a vigência do presente contrato, por intermédio do servidor '
designado para esse fim.

;. I" "'''1 ......t: ,I.

CLÁUSULA NONA - Fica reconhecida à CONTRATANTE, o direito de utilizar-se
da rescisão administrativa ou amigável. Essa 'rescisão dar-se-à por acordo entre as
partes, que será reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniênbia
para a Administração. .

I

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A inexecução total ou parcial do contrato enseja~' ~l!là
rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em Lei. . i:: I

,
I n.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A rescisão poderá dar-se, ainda, por ato unilateràl' ~a' ':
CONTRA TANTE, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII, do Artigo 78, ,da"t~i ' :,,1

I 'i' ,nn°. 8.666, de 21/06/1993. , " I, .
- I I
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CLAU~lJ!-~ Dl:CIMA - As despesas decorrentes do presente contrato cO_5i:n'ã?,à
conta das-dotações a que for destinado sob as rubricas i .1

SECRET ARIA MUNI CIP AL DE ADMINISTRAÇÃO:
2.4.122.402.2.032.3.3.90.30

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
5.12.361.1201.2.014.3.3.90.30

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:
4.10.301.1001.2.012.3.3.90.30

SECRETARIA MUNI CIP AL DE SERVIÇOS URBANOS:
9.15.452.1502.2.021.3.3.90.30

Rua João Manoel, nO83, Centro, Fone: (64) 3604-1149,.CEP 7
Web Slte: www.malrlpotaba.go.gov.br E-mail: prefeitura



PREFEITURA MUNICIPAL
""'7T"'_'_'_0.2.o3~3~f.~~MItltIPOTII:A

Estado de Goiás

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - As parte elegem o foro da Comarca' 'àe
Cromínia - Goiás, para dirimir quaisquer questões emergentes do presente contrato' ou :
de sua execução. '

E por estarem justos, contratados, lavrou - se o presente contrato em t~~~:
VIas, que vão assinadas pelas partes, na presença de duas testemunhas ci:vi111f,eh:t.e',
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capazes. , , '' 'o I" r ,
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RUNO RAFAEL DA SILVA FERRO
<CNPJ:N°.13.610.815/0001-34

Contratado

Testemunhas:
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Rua João Manoel, nO83, Centro, Fone: (64) 3604-1149, CEP 75630-000, M'airiPQ~abâ-G()
Web Site: www.malripotaba.go.gov.br E-mail: prefeltura@malripotaba.gq.gov.br
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