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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PAR TAPA BURACO  

 

TERMO CONTRATUAL N 028/2017 

 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ITAJÁ, pessoa de direito público interno, inscrita no 

CNPJ. N° 02.18.757/0001-47, com sede administrativa na Rua Antônio Nunes da Silva, n° 235, na 

cidade de Itajá, Estado de Goiás, neste ato pelo Prefeito Municipal, o Sr. Rênis César de 

Oliveira, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n° 902.590.681-87, portador da RG 

001.212.781, expedido pela SEJSP/MS, residente e domiciliado a Rua Pio Cantárido de Medeiros, 

Jardim planalto, na cidade de Itajá, Estado de Goiás; 

CONTRATADA: ULTRAPAV LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o nº 17.129.319/0001-14, com sede na Avenida São Silvestre, s/nº, Quadra 68, Lote 

11, Jardim Barcelona, neste ato representada ela sócia administradora Sra. Simone Maria 

Barbosa Sanches, brasileira, casada, empresária, portadora da Carteira de identidade RG nº 

1.597.050, expedida pela SSP/GO, inscrita no CPF sob o nº 392.148.341-72, residente e 

domiciliada à Rua Araçu, Qd E2, Lt 10, residencial Alphaville, na cidade de Goiânia, Estado de 

Goiás;  

 
 As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de 

Fornecimento, considerando os expedientes constantes do processo licitatório n.º 

006/2017, na modalidade Pregão Presencial e disposições da Lei nº 8.666/93 com suas 

alterações, que se regerá pelas cláusulas seguintes: 

 

DO LOCAL E DATA 

 
Lavrado e Assinado na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ, Estado de Goiás, 

ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e dezessete. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
Constitui objeto deste instrumento de contrato, a Aquisição de Materiais para o Tapa Buraco, 

adquirido com recursos do Município.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
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A CONTRATADA entregará os produtos na cláusula precedente, mediante solicitação 

escrita do CHEFE DE SERVIÇOS DE COMPRAS, que fiscalizará e manterá controle do 

fornecimento. 

Nenhum produto será entregue sem sua autorização, responsabilizando-se a 

CONTRATADA pela entrega irregular. 

No caso de falta de produto no estoque da CONTRATADA, quando da solicitação feita 

pelo órgão próprio, ficará o mesmo obrigado a providenciar de imediato a entrega sob pena de 

incorrer nas penalidades descritas na cláusula oitava deste contrato. 

A CONTRATADA é obrigada a atender a solicitação do CONTRATANTE, sempre que for 

solicitado, ficando sujeita as penalidades e multas previstas na cláusula oitava, caso não atenda. 

A CONTRATADA não poderá transferir a responsabilidade do fornecimento nem protelar 

suas entregas. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
O valor global dos materiais de construção dos quais a contratada sagrou-se vencedora é 

de R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais). 

O pagamento será efetuado com prazo de 30 (trinta) dias, mediante entrega dos produtos 

e emissão de Nota Fiscal. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE FORNECIMENTO 

 
 Os produtos constantes do objeto deste instrumento de contrato serão fornecidos no 

período de 60 (sessenta) dias, a partir da assinatura do contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS 

 
Os objetos deste Instrumento de Contrato, terão seus custos cobertos com os recursos 

provenientes da Lei Orçamentária para o exercício de 2017, assim classificados: 

 

0206.16.452.1415.4015.339030 – MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS, PRAÇAS, 

PARQUES, JARDINS E CEMITERIO – MATERIAL DE CONSUMO. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES PENALIDADES E MULTAS 
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DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

1 – Efetuar através do órgão próprio o controle diário dos produtos entregues. 

2 – Efetuar os pagamentos na forma e condições contratadas. 

 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 1 – Realizar o fornecimento do produto na forma proposta e aqui contratada, 

observando fielmente os quantitativos das requisições; 

 2 – Apresentar as faturas preenchidas de forma correta e em valores correspondentes aos 

anotados nas requisições, em tempo de serem processadas; 

3 – Atender de imediato as requisições e em nenhuma hipótese atrasar o atendimento. 

 
DAS PENALIDADES E MULTAS 

 Pela inexecução total parcial da proposta, a Administração poderá, garantida prévia 

defesa, aplicar ao contratado as seguintes penalidades: 

1 - advertência, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades, para as 

quais haja ocorrido; 

2 - multa moratória diária de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total do Contrato, 

em caso de atraso na entrega dos produtos, de até 05 (cinco) dias úteis; 

3 - multa moratória diária de 1% (um por cento) do valor total do Contrato, em caso de 

atraso na entrega dos produtos superior a 05 (cinco) dias úteis, com base no artigo 86 da Lei nº 

8.666, de 1993, até o limite de 30% (trinta por cento, cumulativa, até a sua regularização; 

4 - multa compensatória de 2% (dois por cento) do valor total do contrato, ou 

ressarcimento do custo de novos produtos do mesmo tipo e qualidade, ou o que for maior, quando 

o contratante tiver de realizar nova aquisição para suprir a recusa da entrega por parte da 

Contratada; 

5 - suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com o 

Contratante, por prazo de até 2 (dois) anos; 

6 - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante o Contratante, depois de ressarcidos prejuízos causados e depois de decorrido o prazo da 

sanção aplicada na alínea anterior; 

7 - rescisão do Contrato com as conseqüências previstas na legislação vigente. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DOS CASOS DE RESCISÃO 

 

O CONTRATANTE poderá declarar rescindido o presente contrato, por motivo de: 

 1 – A CONTRATADA não cumprir as disposições contratuais. 

 2 – Atraso superior a 03 (três) dias na entrega dos produtos; 

 3 – Subcontratação total ou parcial do fornecimento. 

 4 – Fornecimento de produto sem requisição do órgão encarregado do controle, com o 

respectivo visto da autoridade competente para autorização da Empresa; 

 5 – Dissolução da sociedade ou falecimento dos proprietários ou responsáveis. 

 6 – Decretação de falência da Empresa ou a instauração de insolvência civil dos 

proprietários; 

 7 – Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

homologadas pelo PREFEITO MUNICIPAL; 

 
 A CONTRATADA poderá declarar rescindido o presente contrato por motivo de atraso no 

pagamento das faturas. 

  
A rescisão poderá ser feita por acordo entre as partes, ou judicial nos termos da 

Legislação. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 
 O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pelo CONTRATANTE, ou por 

acordo, na forma da Lei; 

 As alterações serão processadas através de Termo Aditivo, nos limites permitidos em Lei. 

 

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 

 
 A fiscalização do fornecimento ficará a cargo do CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS, 

órgão da SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, e pelo Secretário Municipal de 

Planejamento e Finanças, que manterá controle dos quantitativos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 
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 Fica eleito o FORO da Comarca de Itajá, Estado de Goiás, com renúncia de qualquer outra 

por mais privilegiada que seja para dirimir as causas resultantes deste instrumento. 

 

 As partes declaram estar de pleno acordo com as condições do contrato, firmando-o em 04 

(quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo se 

identificam e assinam. 

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA          ULTRAPAV LTDA - ME. 
LUCIANO LEÃO                             SIMONE MARIA BARBOSA SANCHES 
CONTRATANTE                                                      CONTRATADA 

          
 

 

TESTEMUNHAS: 

Nome: ________________________________        Nome: _______________________________ 

CPF. nº _______________________                        CPF. nº _______________________ 

Assinatura:_____________________________       Assinatura:____________________________ 


