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CONTRATO Nº 069/2019 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 033/2019 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE URANDI-BA E A EMPRESA 
CID GONÇALVES DE FIGUEIREDO - ME, NA FORMA 
QUE SE SEGUE: 
 
 

Pelo presente instrumento, as partes, de um lado o MUNICÍPIO DE URANDI, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrita no CNPJ nº 13.982.632/0001-40, com sede a Rua Sebastião Alves Santana, 57, Centro, URANDI-BA, CEP: 46.350-000, 
neste ato representado pelo prefeito municipal, senhor DORIVAL BARBOSA DO CARMO, brasileiro, casado, médico, portador 
da carteira de identidade nº BA 5.249.312, CPF: 733.993.886-91, de ora em diante denominada CONTRATANTE, e a Empresa  
CID GONÇALVES DE FIGUEIREDO - ME,  inscrita no CNPJ sob nº 01.785.554/0001-04, com sede à Rua São João,  29, Centro, 
Cep: 46.400-000, na cidade de  CAETITE-BA,  neste ato representada pelo  Senhor CID GONÇALVES DE FIGUEIREDO, portador 
da carteira de identidade 20.344.467-12 SSP/BA,  CPF: 001.481.968-61,  de ora em diante denominada CONTRATADA, por 
força do Pregão Presencial nº 018/2019 e sua homologação e adjudicação pelo chefe do executivo municipal, têm entre si 
como justos e acordados  celebração do presente contrato, mediante cláusulas e condições seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO 
1.1 – Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para aquisição de materiais de expediente e 
serviços de encadernação, visando atender as necessidades das Secretarias do Município de Urandi - BA sob o regime de 
empreitada por menor preço global por lote. 

LOTE 01 / AGENDA/ APONTADOR/CADERNO/LÁPIS/CAIXA/CANETA/ PASTAS 

ITEM DESCRIÇÃO UF QUANT. MARCA V.UN. R$ V. GLOBAL R$ 

1 

AGENDA, diária executiva, com fitilho. 
Conteúdo do miolo: dados pessoais, 
planej. permanente, anotações 
complementares, telefones úteis, 
páginas quadriculadas. Consulte 
acessórios opcionais (bolsa plástica, 
régua, elástico, módulos internos) e 
opções de personalização interna e 
externa. Tamanho padrão. 

UND 220 TILIBRA  24,19  5.321,80 

2 
AGENDA, simples e permanente, capa 
dura, medida cm largura 15,5 cm altura 
21,5 cm espessura 2 cm 

UND 60 TILIBRA  19,54  1.172,40 

3 
APONTADOR de lápis com deposito, 
manual, portátil, 1 entrada, em 
material plástico rígido. 

UND 375 LEONORA  0,66  247,50 

4 

BLOCO ADESIVO PARA RECADO. 
Pacotes contendo4 unidades de 38 mm 
x 50 mm, com 100 folhas em cada 
bloco. 

PCT 60 BRW  3,81  228,60 

5 BLOCO DE NOTAS MEDINDO 14X20CM BLOCO 15 P3I  2,51  37,65 

6 

BORRACHA bicolor (azul/ vermelha), 
para apagar tinta de caneta e lápis, 
atóxica, dimensões variáveis: 
comprimento 40 a 60 mm, largura 16 a 
20mm e espessura 6,0 a 8,0. CAIXA 
COM 12 UND. 

CXA 130 REDBOR  3,24  421,20 

7 
BORRACHA para apagar escrita a lápis, 
branca, macia, dimensões 34 x 23 x 8 
mm. CAIXA COM 36 UND. 

CXA 72 REDBOR  7,04  506,88 

8 
BORRACHA, DE ELÁSTICOS amarelo 
(LIGAS), pacotes 1 KG. 

PCT 150 REDBOR  20,47  3.070,50 

9 
CADERNO brochura, capa dura, com 48 
folhas pautadas, dimensões 148 x 210 
mm. 

UND 600 JANDAIA  2,51  1.506,00 
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10 
CADERNO com espiral, capa dura com 
200 folhas, dimensões 203 x 280 mm. 

UND 350 SÃO DOMINGOS  11,36  3.976,00 

11 

CAIXA Arquivo de plástico para arquivo 
morto em polipropileno descrição 
técnica: pasta arquivo morto em 
polipropileno de 2,2mm, formato 
350x130x250mm. 

UND 450 ALAPLAST  4,28  1.926,00 

12 
CAIXA tipo pasta arquivo (box),cores 
variados dimensões: 242x362x115mm 

UND 100 ALAPLAST  4,28  428,00 

13 

CANETA esferográfica escrita fina, 
macia, para escrita, nas cores azul, 
preta e vermelha, CAIXA COM 50 
UNIDADES. 

CXA 240 COMPACTOR  35,27  8.464,80 

14 

CANETA hidrográfica, ponta fina, carga 
não tóxica, corpo em material plástico, 
gravado no corpo a marca do 
fabricante. Embalagem: CAIXA COM 12 
(DOZE) UNIDADES EM CORES 
SORTIDAS. 

CXA 170 LEONORA  3,45  586,50 

15 

CANETA marcadora, para escrita em cd 
e diversas superfícies, com ponta de 
poliéster de diâmetro 0,9 mm, cor azul, 
gravado no corpo a marca do 
fabricante. Embalagem: cartela com 01 
caneta, contendo dados de 
identificação do produto, data de 
fabricação e prazo de validade. 

UND 170 BRW  1,86  316,20 

16 

FICHÁRIO A4. Descrição técnica: 
divisórias para fichário; tamanho a4; 
colorido; material em polipropileno. 
PACOTE COM 10 UNIDADES. 

PCT 18 PLASCONY  6,97  125,46 

17 

LÁPIS cêra, dimensões 1,0 cm 
(diâmetro) x 9,0 cm (comprimento), 
com variação de +/- 0,5 cm. 
Embalagem: CAIXA COM 12 unidades 
em cores diversas, com dados de 
identificação do produto e marca do 
fabricante. 

CXA 100 PIRATININGA  2,51  251,00 

18 
LÁPIS estaca de cera, nas cores variadas 
+/- 12cm diâmetro, CAIXA COM 12 
UNIDADES. 

CXA 50 ACRILEX  3,91  195,50 

19 

LÁPIS mina grafite, número 02 (dois), 
revestido em madeira, formato 
cilíndrico, comprimento 175 mm, cor 
do revestimento preto, gravado no 
corpo a marca do fabricante, CAIXA 
COM 100 UNIDADES. 

CXA 60 SERELEPE  19,54  1.172,40 

20 

LÁPIS, de cor, revestido em madeira, 
comprimento de 17,5 cm, com variação 
de +/- 0,5 cm, gravado no corpo a 
marcado fabricante. Embalagem: CAIXA 
COM 12 UND em cores diversas, com 
dados de identificação do produto e 
marca do fabricante. 

CXA 400 SERELEPE  3,26  1.304,00 

21 

LÁPIS, de cor, revestido em madeira, 
comprimento mínimo  de 10,5 cm, com 
variação de +/- 0,5 cm, gravado no 
corpo a marcado fabricante. 

CXA 60 SERELEPE  1,81  108,60 
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Embalagem: CAIXA COM 12 UND, cores 
diversas, com dados de identificação do 
produto e marca do fabricante. 

22 
LIVRO ATA - 100 FOLHAS. Descrição 
técnica: livro ata capa dura; 100 folhas; 
formato: 21,6 x 32 c. 

UND 170 TILIBRA  10,24  1.740,80 

23 
LIVRO ATA - 200 FOLHAS. Descrição 
técnica: livro ata capa dura; 200 folhas; 
formato: 21,6 x 32 c. 

UND 40 TILIBRA  16,66  666,40 

24 

LIVRO Ata, pautado, sem margem, capa 
dura, cor preta, 100 folhas, dimensões 
320 x 220 mm, numerado 
tipograficamente, papel alta alvura 75 
Gr/m2. 

UND 100 TILIBRA  10,24  1.024,00 

25 
LIVRO de ponto, diário, tamanho ofício, 
capa dura na cor preta, c/ 100fls. 

UND 60 SÃO DOMINGOS  20,47  1.228,20 

26 

LIVRO, PROTOCOLO DE 
CORRESPONDENCIA. COM 52 folhas, 
formato 153mmx216mm. Capa e contra 
capa de papelão revestido com papel 
OFF-SET 120g/m2, folhas internas papel 
OFF-SET 63g/m2. 

UND 28 SÃO DOMINGOS  6,32  176,96 

27 
LIVRO, protocolo, encadernado com 
100 folhas, dimensão 214x160  mm. 

UND 35 SÃO DOMINGOS  11,29  395,15 

28 
MOLHA DEDO – creme indicado para o 
manuseio de papel, não mancha, não 
contém glicerina. Peso líquido 12g. 

UND 40 BRW  2,00  80,00 

29 

PASTA ,TIPO AZ – PEQUENA. Descrição 
técnica: pasta registradora az, lombo 
largo, visor memorando. medidas: 
27x25x8cm- pequena com visor. 

UND 160 FRAMA  8,84  1.414,40 

30 

PASTA Arquivador, em acetato, 
transparente c/ presilha, capa e contra 
capa, dimensões 235 x 350 mm, com 
dois furos para prendedor macho e 
fêmea. 

UND 250 ALAPLAST  1,64  410,00 

31 

PASTA Arquivador, em papel cartão 280 
g, plastificado, com prendedor metálico 
macho e fêmea, dimensões 235 x 350 
mm. 

UND 100 FRAMA  1,50  150,00 

32 
PASTA Catálogo, capacidade para 100 
plásticos. Capa de papelão revestido 
com plástico, na cor preta. 

UND 15 ACP  15,81  237,15 

33 

PASTA catálogo, dimensões 247 x 332 
mm, capacidade 50 envelopes de 
polietileno (PVC cristal), 04 parafusos 
para fixação, capa em papelão numero 
18, revestido com material em PVC na 
cor preta com visor em PVC cristal para 
identificação. 

UND 45 ACP  10,89  490,05 

34 
PASTA Classificador, em PVC, 
transparente, c/ lombo de 3cm, 
dimensões 230 x 340 mm 

UND 400 ALAPLAST  2,93  1.172,00 

35 
PASTA Classificador, em PVC, 
transparente, c/ lombo de 5cm, 
dimensões 230 x 340 mm 

UND 150 ALAPLAST  3,86  579,00 

36 
PASTA Classificador, em PVC, 
transparente, c/ lombo de 7cm, 

UND 150 ALAPLAST  4,46  669,00 
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dimensões 230 x 340 mm 

37 PASTA CLASSIFICADORA EM PVC UND 230 ALAPLAST  1,67  384,10 

38 

PASTA DE PAPEL COM GRAMPO 
TRILHO DE FERRO, tamanho oficio. 
Descrição técnica: pasta de papel com 
grampo trilho de ferro, tamanho oficio, 
confeccionada em papel resistente com 
grampo trilho interno 

UND 350 FRAMA  1,50  525,00 

39 
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO. 
Descrição técnica: pasta em papelão 
medindo: 250x55x335 com elástico. 

UND 150 FRAMA  1,58  237,00 

40 

PASTA EM L – TRANSPARENTE. 
descrição técnica: pasta em l; 
confeccionada em polipropileno; 
transparente; medindo 210 x 297 mm; 

UND 250 ACP  0,74  185,00 

41 
PASTA EM PAPELAO, medindo 
250x55x335 com elásticos. 

UND 400 FRAMA  1,58  632,00 

42 

PASTA PLASTIFICADA TRANSPARENTE 
com grampo trilho de ferro tamanho 
ofício. Descrição técnica: pasta 
plastificada transparente com grampo 
trilho de ferro, tamanho ofício, 
confeccionada em plástico 
transparente, com grampo trilho 
interno. 

UND 550 ALAPLAST  1,64 902,00 

43 

PASTA POLIONDA - 20 mm. Descrição 
técnica: pasta polionda,     tamanho     
oficio,20     mm,     com     elástico    
dimensoes 235x350mm. 

UND 150 ALAPLAST  2,51  376,50 

44 
PASTA POLIONDA - 35 mm. Descrição 
técnica: pasta polionda; tamanho 
ofício; 35 mm; com elástico. 

UND 150 ALAPLAST  3,06  459,00 

45 
PASTA POLIONDA - 55 MM. Descrição 
técnica: pasta polionda; tamanho 
ofício; 55 mm; com elástico. 

UND 100 ALAPLAST 3,86  386,00 

46 

PASTA SANFONADA - 12 divisórias. 
Descrição técnica: pasta sanfonada; 
com elástico; 12 divisórias; com 12 
visores de identificação; formato: 
A4;material: polipropileno 

UND 60 ALAPLAST  17,49  1.049,40 

47 
PASTA SANFONADA, em PVC 
resistente, com 31 divisões, dimensões 
385 x 275 mm. 

CXA 5 ALAPLAST  239,53  1.197,65 

48 
PASTA SUSPENSA KRAFT com haste 
plástica e Grampo Plástico -Pct C/10 
Un. Dimensões: 361 x 240 mm. 

PCT 280 POLYCART  16,75  4.690,00 

49 

PASTA SUSPENSA, em papel cartão 350 
g, com dimensões 235 x 360 mm 
prendedor macho e fêmea, visor em 
plástico transparente e etiqueta para 
identificação. 

UND 105 POLYCART  1,67  175,35 

50 

PASTA SUSPENSA. DESCRIÇÃO 
TÉCNICA: pasta suspensa, cor castanho, 
com grampo e visor de etiqueta, em 
papelão 200 g resistente. 

UND 600 POLYCART  1,67  1.002,00 

51 
PASTA, classificador, em papel cartão 
280 g, plastificado, com aba e elástico, 
dimensões 235 x 350 mm 

UND 600 FRAMA  1,58  948,00 
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52 

PASTA, suspensa, em fibra 
marmorizada e plastificada, cor 46 
marrom, fabricada em papel cartão 350 
gr, dimensões 235 x 360 mm, 
prendedor macho e fêmea em plástico, 
visor em plástico transparente e 
etiqueta para identificação, com 06 
(seis) posições para alojamento do 
visor, ponteiras para arquivamento em 
metal com acabamento em ilhos nas 
extremidades superiores, terminais das 
extremidades em plástico reforçado. 

UND 400 DELLO  2,79  1.116,00 

53 
PASTA, tipo AZ, tamanho grande, caixa 
com 10 unidades. 

CXA 150 FRAMA  88,41  13.261,50 

54 
PASTA, tipo AZ, tamanho média, caixa 
com 10 unidades. 

CXA 60 FRAMA  88,41  5.304,60 

55 
PRENDEDOR macho e fêmea em aço 
com 50 unidades com dados de 
identificação e marca do fabricante. 

CXA 20 BRW  8,29  165,80 

56 
PRENDEDOR macho e fêmea em 
plástico com 50 unidades com dados de 
identificação e marca do fabricante. 

CXA 20 BACCHI  10,15  203,00 

VALOR  GLOBAL  DO LOTE 01, R$ 75.000,00 ( SETENTA E CINCO MIL REAIS)  75.000,00 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 
2.1 - Para todos os efeitos legais e melhor caracterização da prestação de serviço, bem assim para definir procedimentos e 
normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos 
os seus anexos, os seguintes documentos: 
2.1.1 - Edital do Pregão Presencial nº 018/2019; 
2.1.2 - Proposta da Contratada. 
2.1.3 - Ata de Julgamento 
2.2 - Os documentos referidos em 2.1 são considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir a sua 
extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 
3.1 – O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O objeto da licitação deverá ser entregue de acordo as requisições das Secretarias deste município. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO 
4.1 - O preço total para o fornecimento dos materiais deste contrato é o apresentado na proposta da contratada, o qual 
totaliza o valor de R$: 75.000,00 (SETENTA E CINCO MIL REAIS) referente ao lote 01.  
4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas nos mesmos todas as despesas e 
custos, diretos e indiretos, como também os lucros da contratada, conforme previsto no edital. 
4.3 - As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta do orçamento vigente para o exercício financeiro de 2019, a 
saber: 
Unidade Orçamentária: 03 – Secretaria Municipal de Administração 
Atividade Projeto: 2017 – Gestão da Secretaria de Administração 
Elemento: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 
Elemento: 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 
Fonte de Recurso: 00 
 

Unidade Orçamentária: 04 – Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Lazer 
Atividade Projeto: 2098 – Gestão do Ensino Básico 
Atividade Projeto: 2107 – Construção, Reforma, Equipamentos e Manutenção de Creches 
Atividade Projeto: 2117 – Comemoração de Festividades 
Atividade Projeto: 2295 – Outros Programas do FNDE 
Elemento: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 
Elemento: 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 
Fonte de Recurso: 01, 00, 10, 15 

 

Unidade Orçamentária: 05 – Fundo Municipal de Saúde 
Atividade Projeto: 2065 – Piso de Atenção Básica – PAB 
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Atividade Projeto: 2066 – Incentivo Ações Básicas de Vigilância Sanitária 
Atividade Projeto: 2068 – Incentivo ao Programa Saúde Familiar 
Atividade Projeto: 2070 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde 
Atividade Projeto: 2080 – Vigilância em Saúde 
Atividade Projeto: 2083 – Programa de Saúde Bucal 
Atividade Projeto: 2289 – Outros Programas da Saúde 
Atividade Projeto: 2298 – Gestão de Unidade Hospitalar 
Elemento: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 
Elemento: 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 
Fonte de Recurso: 02,14 
 

Unidade Orçamentária: 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
Atividade Projeto: 2057 – Gestão do FMAS 
Atividade Projeto: 2285 – Bolsa Família - IGDBF 
Atividade Projeto: 2297 – Proteção Social Básica – SCFV – PAIF / CRAS 
Atividade Projeto: 2331 – Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz 
Atividade Projeto: 6058 – Gestão das Ações do SUAS – IGDM 
Atividade Projeto: 6060 – Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social 
Elemento: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 
Elemento: 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 
Fonte de Recurso: 00,28,29 
 

Unidade Orçamentária: 09 – Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico 
Atividade Projeto: 2161 – Gestão da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico 
Elemento: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 
Elemento: 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 
Fonte de Recurso: 00 
 

Unidade Orçamentária: 10 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
Atividade Projeto: 2328 – Gestão da Secretaria de Meio Ambiente 
Elemento: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 
Elemento: 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 
Fonte de Recurso: 00 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO 
5.1 - O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. 
5.2 - O objeto deste contrato deverá ser entregue em até 05 (cinco) dias da data de emissão da requisição, sob pena de 
rescisão contratual, dentre outras penalidades legais. 
5.3 - A entrega dos materiais deverá ocorrer nos locais estabelecidos na requisição, emitida pelo Setor de Compras. 
5.4 - Os custos atinentes à entrega dos materiais correrão por conta da empresa vencedora. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 
6.1 - Os pagamentos devidos ao contratado serão efetuados na Tesouraria desta Prefeitura, através de transferência bancária 
para conta 9823-X, agência 0230-5, Banco do Brasil, mediante apresentação de notas fiscais / faturas. 
6.2 - As notas fiscais / faturas, que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento dependerá da 
correção a ser efetuada. 
6.3 - Juntamente com a nota fiscal deverão ser apresentadas as seguintes certidões: FGTS, INSS / FEDERAL, TRABALHISTA, 
ESTADUAL E MUNICIPAL. 
6.4 - À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida através da rede bancária 
ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente para CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 
7.1 - A CONTRATADA não poderá transferir o presente contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso 
consentimento da contratante, dado por escrito, sob pena de rescisão do ajuste. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES 
8.1 - A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste contrato e, consequentemente, 
responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a 
provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros. 
8.2 - A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos produtos fornecidos, não se admitindo, em nenhuma 
hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos 
padrões exigidos. 
8.3 - A contratada ficará na responsabilidade de arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários. 
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CLÁSULA NONA – DO REAJUSTE  
9.1 - Os preços acertados são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da data de assinatura 
do contrato, não sendo reajustados automaticamente e devendo utilizar como base no índice geral de preços menos oneroso 
para a Administração Pública na data do aniversário do reajuste. 
9.2 - Caso a assinatura do contrato ocorra após o prazo de validade da proposta (sessenta dias), o termo inicial do período de 
reajuste será o último dia desse prazo.  
9.3 - A eventual autorização do reajuste de preço será concedida após a análise técnica e jurídica do CONTRATANTE, porém 
somente contemplará os serviços realizados a partir da data do protocolo do pedido do CONTRATANTE.  
9.4 - Caso o pedido de reajuste seja protocolado após o prazo estabelecido na cláusula 9.1, a data de aniversário para fins de 
reajuste será alterada para 12 (doze) meses da data do pedido de reajuste. 
9.5 - O pedido de reajuste protocolado após o prazo estabelecido na cláusula 9.1 não altera o termo inicial e final do 
reajustamento.  
9.6 - Enquanto eventuais solicitações de reajuste de preços estiverem sendo analisadas, a CONTRATADA não poderá 
suspender os fornecimentos, devendo os pagamentos ser realizados ao preço vigente. 
9.7 - A CONTRATANTE deverá, quando autorizado o reajuste do preço, lavrar Termo Aditivo com os preços reajustados e 
emitir Nota de Empenho complementar, inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, 
em relação aos fornecimentos realizados após o protocolo do pedido de reajuste. 
9.8 – Aplica - se ao pedido de revisão de preços as cláusulas 9.2, caput; 9.3 e 9.4. 
9.9 - O deferimento do pedido de revisão de preços altera a data de aniversário para fins de reajuste contratual, de modo 
que o contrato somente poderá ser reajustado após 12 meses da data do pedido de revisão de preços. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 
10.1 - O não fornecimento dos produtos nos prazos determinados pela CONTRATANTE importará na aplicação à 
CONTRATADA, de multa diária na ordem de meio por cento sobre o valor do contrato. 
10.2 - A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 10.1, no caso da mesma descumprir qualquer outra 
obrigação a ela imposta no presente ajuste. 
10.3 - Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá caráter compensatório, mas 
simplesmente moratório e, portando, não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que 
os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço. 
10.4 - A inexecução total do contrato importará à CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer 
ente da administração direta ou indireta, conforme previsto no edital, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem 
como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 
10.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos sub-itens precedentes. 
10.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA tiver direito ou 
cobrados judicialmente. 
10.7 - Requisitando o produto da empresa vencedora, não entregando esta no prazo previsto, a critério da administração 
poderá ser requisitado o mesmo produto da empresa vencedora em segundo lugar (caso possua), sem prejuízos das sanções 
previstas nos subitens acima. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 
11.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente 
enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da lei federal 
nº 8.666/93 e suas alterações. 
11.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da lei federal nº 8.666/93 e suas 
alterações. 
11.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do art. 78 da lei federal nº 8.666/3 e 
suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a dez por cento do valor do 
contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL  
12.1 - O presente contrato está vinculado ao processo administrativo Pregão Presencial nº 018/2019. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou 
seus sucessores e representantes no fornecimento contratado, isentando esta última de toda e qualquer reclamação que 
possa surgir em decorrência do mesmo. 
13.2 – Aplicam - se a este contrato as disposições da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta as licitações e 
contratações promovidas pela administração pública. 
 

CLÁSULA DÉCIMA QUARTA – DA TOLERÂNCIA 
14.1 - Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a inobservância no todo 
ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma 
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afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância 
houvesse ocorrido. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
15.1 – Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de Urandi / BA, dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas 
deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por assim estarem justas e 
Contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente contrato em três vias de igual teor e forma, 
perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes. 
 
 
Urandi/BA, 27 de junho de  2019. 
 
 

 
___________________________                                                                         _________________________________ 
DORIVAL BARBOSA DO CARMO                                                                                    CID GONÇALVES DE FIGUEIREDO  

                 PREFEITO                                                                                                       CID GONÇALVES DE FIGUEIREDO - ME 

           CONTRATANTE                                                                                                                       CONTRATADA                                                                              

                                                                                   

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1º _________________________________                              2º _____________________________________ 

CPF Nº                                                                                                   CPF Nº 

 


