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x•«"CONTRATO N° CPP-0;801-2021 . •» '■ .''5

Contrato celebrado entre o Município de 
Barra do Mendes/BA e a empresa YAGO VIEIRA 
DELFANTE DE SOUSA EIRELI 
ODONTOMEDICENTER • ME.

O MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES, Estado da 
Interno, inscrito no CNPJ sob o n* 13.702.238/0001-00

Bahia, Pessoa Jurídica de Direito Público 
rtl. . M 4 _ • com endereço na Rua Álvaro Campos de
babmJJÍ’ centr0, Barra do Mendes/BA, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal, ANTONIO 
BARRETO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado portador do RG N0 03.970.969-84 SSP-BA e CPF/MF 
N . 451.711.305-15, residente e domiciliado-na Rüa-Ver^éslàu^Sousa Pacheco n° 09 na cidade de 
Barra do Mendes/BA, denominadofCiDNTRATANTEÍèlavempiresa YAGO VIEIRA DELFANTE DE SPySA EIRELI - ODONTOMEÓIC3ENTER;- ME,'1fiscriia^hb^SW^J sob o n“ ^SOS^TW/OMI-Stf

«p/QDePre,Seíac,lí:a PÜ° portador do RG n» 14.354.521-

S.’XHZL*”'
CLÁUSULAS ECONDIÇÕEsSíA^f 

Pelo presente e na melhor fcrtna .de]dlreito? as .páries s&práínímjnadaffl e qualificadas, têm entre si 
justo e contratado o presentejhstrUmèntp.;de.ácordo-com as'cláusulas;e^ondições seguintes-
CLÁUSULA PRIMEIRA - OA^^L ^ K

1.1 - A legislação aplicávéri;a este;.Contrato será -a Lei 8.666/93^ suà^alterações Lei Federal n* 
10.520/2002, Lei Com^méntár..-;i23i2006, Itüdo ixlé :confottiidáciev'fcô'm;50. Processo Licitatório - 
Pregão Presencial n°.D28-2í)21; ique:fa2 parte"integrante deste.^‘M.
l'2,“,R?í,vamente ao disPostoWprésenté Contrato; aplicamaseísUbsidiariamente as disposições 
da Lei n . 8.078/90 - Código de^pefg^do Consumidor.

CLÁUSULA SEGUNDA^DO/QBJETp.-v ™
fnltn 0 Presente terfo.^èjír^or A|etpv a fSô^iftçofeè^ç^os^^aquísIçâo de materiais, 

h mS ® as^dWnandas da Secretaria

»K»ffií®«Síá3s5aeâ3^^
CLÁUSULA TERCE,
3.1 - O valor total ajustado^e^^g^OOO.OÒjftuaWàíitl^rioV^ti^òInco mil reais), 
discriminado conforme anexos.

de
, parte

PREFEITURA
CLAUSULA QUARTA-pO-PAGAMENTÒ a

competente, conforme dispõq o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso 
H, alínea “b", da Lei n° 8.666/93 e alterações,, sendo que constituem motivo para rescisão do 
contrato o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 
decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados 
salvo em caso de calamidade pública, grave peivjrbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao 
contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja 
normalizada a situação conforme dispõe o Inc XV do Art. 78 da Lei 8.666/93. Os pagamentos serão 
realizados da seguinte forma:

a) Mensalmente em até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da Nota Fiscal pelo 
detentor, devidamente conferida e atestada e mediante a entrega de relatório de recebimento 
4.2 - As notas fiscais deverão ser ANEXADAS ÀS RESPECTIVAS REQUISIÇÕES,, dela devendo 
constar o número do Pregão e do Contrato firmado ou empenho, o valor unitário, valor total e p
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quantidade, e ainda, atestada no verso pelo responsável pelo recebimento, além das demais 
exigências legais.
4.3 - Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado 
para que a contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser 
contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
4.4 - Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de 
atendimento das condições contratuais.
4.5 - Será efetuado recolhimento de todos os tributos devidos quando da realização dos pagamentos.

CLÁUSULA QUINTA - DA REVISÃO DE PREÇOS
5.1 - Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Reaistro de 
Preços. s
5.2- Na ocorrência do preço registradô4ornâr-“S;e’superior;acr;preço praticado no mercado, a 
administração notificará a fornecedora còm o primeiró .menòr.ípreço registrado para o item visando á

mammd0 0 ~obieto
5.3 - Dando-se por infrutífera ^.nejIcia^OídCred^^dôsíjteçol a administração formalmente 
desonerará a fornecedora em relação ao^itenvé cancelará^seuregistío 
prejuízos das penalidades cabíveísT^r^ 'hf . - ' ^ ..y-4-—'
5 4 - Simultaneamente pro«^rá> oónyp^çâp-das .demais^ornlMdoras, respeitada a ordem de 
.classificação visando estabelecer igual oportliriidade de r&gqçiaêão;..
5.5 - Na ocorrência de cancelàmenWde regis’tro de-preço, para, otitem, poderá a Administração 
solicitar nova licitação para a aqúisíçãjrdp produto, .sém que caiBa^direrto de

CLÁUSÜU SEXTA-DAAflGÊNCIA: / : '^^y\
6.1 - O instrumento coifeaiterá vigência [até 16 dê Setembfó;d^20'22^podendo ser aditado 
prorrogado, no todo ou em parte; çohfoime disposições .da Leíi8.666/93^>;

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRÍÒàÇÒES í >• v V1
7.1 - Compete ao CONTRATANTÊ:XlÍ

7.1.1 - Indicar àXontratada seu.respeçtiyo.saldp^visando subsidiar os pedidos, respeitada a
ordem e quantitativos.á^serem-forneciáos^A | _ /,v i
7.1.2 - Aplicar as. perfal^adi^cabjveis, na^situIçõQprevisjasmo^edital.
o1'* - .Rejeitf^^3téty/t^gJJ\ fm,^desaçofd^-:'cèm/.as-obSgações assumidas pela 
Contratada. L ^ A VÀ —\*A
7.1.4 - Efetuar o:pagam^^dem^as co^ições:estabelecida_s.n

,7-2-Compete à CONTrQaÔA^ uV/| ji^ÍfvÍ

7.2.1 - Entregar os itensdeacordocom aquele adjudicado e especificado na proposta, 
devendo ser de boa qlialid?de«estarp^ RerfeitMestadb de conservação. Deverão ser 
entregues devidamente fembafedos.lde-forma k nWsterem^anificados durante as operações 
de transporte e dpáBarga noj&cal indicado da enf?ega. ys

mínima para entrega, visando cobrir o frete, bem como:

, sem

recurso.

ou

DBS: as quantidades devem respeitar aquelas estipuladas ho anexo II - Proposta de preços.
7.2.3 - A contratada ficará obrigada a atender a ordem de fornecimento efetuada no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas contados do envio da requisição ou pedido de compra, 
não podendo exigir quantidade mínima para entrega, visando cobrir o frete.
7.2.4 - Caso a contratada não forneça os itens requisitados, no prazo máximo 24 (vinte e 
quatro) horas contados do envio da requisição/pedido de compra a Administração 
convocará a Classificada em segundo lugar para efetuar o fornecimento e assim 
sucessivamente quanto às demais Classificadas, aplicadas aos faltosos às penalidades 
cabíveis.
7.2.5 - O pedido dos itens será parciãl, podendo ser efetuados diariamente ou conforme 
necessidade da Secretaria, feita mediante pedido de compra/requisiçâo dentro do prazo legal.
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12.1 - O presente Contrato será publicado na forma resumida, através de extrato, em veículo de 
divulgação Oficial do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
13.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Barra do Mendes, Estado da Bahia, para dirimir todas as 
.questões oriundas do presente Contrato, sendo este competente para a proposítura de qualquer 
medida judicial decorrente deste instrumento contratual, com a exclusão de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja.
E, assim, por estarem justas e convencionadas, as partes assinam o presente Contrato, em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Barra do Mendes/BA, 16 de Setembro de 2021.
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