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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE 
HIGIENE E LIMPEZA E COPA E COZINHA E ELETRODOMÉSTICOS. N°009/2022. 

 
Contrato Administrativo de FORNECIMENTO 
DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E 
COPA E COZINHA E ELETRODOMÉSTICOS, 
celebrado entre o Departamento Municipal de Água 
e Esgoto de Caldas Novas – DEMAE e a empresa 
MARCILEILA LEOPOLDINO TAVARES 
EIRELI. 

 
 

1.0. CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES: 
1.1. CONTRATANTE: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E 

ESGOTO DE CALDAS NOVAS, Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, criado pela 
Lei Municipal 560, de 19 de abril de 1.995, com sede nesta cidade, na Avenida Cel. Bento de 
Godoy, Quadra 33, Lote 13, Centro, Caldas Novas, Goiás, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
00.675.468/0001-86, neste ato representado por seu Diretor Geral, senhor RAFAEL MARRA E 
SILVA, brasileiro, solteiro, portador do CPF/MF nº. 031.475.201-37 e inscrito no RG nº. 
5101827-SSPGO, residente e domiciliado na Rua dos Buritis Quadra 02 Lote 05 Edifício KGM, 
Bairro: Vale Buriti Mirim, Caldas Novas - Goiás, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE. 

1.2. CONTRATADO: A empresa MARCILEILA LEOPOLDINO TAVARES 
EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 32.781.760/0001-70, estabelecida à Rua Luciana, Quadra 
53, Lote 29, Bairro JK Nova Capital, CEP: 75.114-725, na cidade de Anápolis, Estado de Goiás, 
neste ato, representado pelo seu procurador o Sr. Robledo Resende, brasileiro, empresário, 
solteiro, portador da CI RG nº. 2109125 SSP/GO, e CPF nº. 486.289.301-59, residente e 
domiciliado na cidade de Anápolis, Estado de Goiás, doravante denominada CONTRATADA. 

2.0. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS JUSTIFICATIVAS: 
2.1. Justificamos a necessidade dos referidos materiais de higiene e limpeza, copa 

e cozinha, em razão do DEMAE – Departamento Municipal de Água e Esgoto de Caldas Novas, 
possuir diversos departamentos em prol do perfeito funcionamento e manutenção do DEMAE. 

Justificamos a quantidade de produtos a serem pedidos devido às necessidades de 
cada departamento para utilização destes no dia a dia para a manutenção e limpeza de diversos 
departamentos de DEMAE. 

Justificamos a quantidade de produtos não licitados nos anos passados devido à 
solicitação de diversos departamentos visando à melhoria dos setores. 

Justificamos que os padrões solicitados para seguir, produtos de primeira, traz 
qualidade evitando o desperdício e aquisições de produtos sem qualidade. 

 
3.0. CLÁUSULA TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO: 
3.1. Fundamenta-se que a contratação em apreço encontra guarida na Lei Federal 

10.520/2002 e está diretamente vinculada ao presente certame, aplicando-se as regras de direito 
administrativo, e supletivamente as regras do estatuto privado, amparado pelo disposto no art. 4º 
II da Instrução Normativa nº 010/2015 do TCM – Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado de Goiás (Fornecimento dos materiais). 
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3.2. O presente contrato é originário do procedimento licitatório na modalidade 
Pregão Presencial nº 007/2022 e Processo Administrativo nº 2021.089748. 

4.0. CLÁUSULA QUARTA - DO OBJETO: 
4.1. A presente licitação objetiva a escolha de proposta mais vantajosa para a 
Administração, com vistas a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO 
DE: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E COPA E COZINHA E 
ELETRODOMÉSTICOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO 
DE ALMOXARIFADO, de acordo com as descrições e especificações no TERMO DE 
REFERÊNCIA – (ANEXO I). 

 
ITEM NOME ITEM DESCRIÇÃO ITEM MARCA QTDE UNIDADE VALOR 

UNIT. 
VALOR 
TOTAL 

2 ALCOOL GEL ALCOOL EM GEL ANTI-SÉPTICO 
PARA MÃOS 500G CAIXA (12 X 
1) PRODUTO DE USO COM 
GLICERINA E VITAMINA E 
PARA HIGIENIZAÇÃO DE 
MÃOS, EM SUPERFICIES, COM 
ELIMINAÇÃO DE ATÉ 99,99% DE 
GERMES, PRODUTO DE 
PRIMEIRA LINHA COM. 
PADRÃO SOL, ASSEPTGEL ,ALL 
CLEAN, OU DE MELHOR 
QUALIDADE 

OESTE 3000 Unidade R$ 7,98 R$ 23.940,00 

10 DETERGENTE 
500ML 

DETERGENTE LIQUIDO SUPER 
CONCENTRADO LAVA - LOUÇA 
500 ML NEUTRO (24 X 1), COM 
ALTO PODER REDIMENTO E 
LIMPEZA, PRODUTO 
BIODEGRADÁVEL, PRODUTO 
DE PRIMEIRA LINHA COM 
PADRÃO YPÊ, MINUANO OU DE 
MELHOR QUALIDADE. 

OESTE 2160 UND R$ 1,50 R$ 3.240,00 

11 DISPENSER DISPENSER INOX PARA COPO 
DESCARTAVEL DE 200ML, 
CONFECCIONADO EM AÇO 
INOX POLIDO, CHAPAS NAS 
ESPESSURAS 0,4 QUE GARANTE 
ALTA DURABILIDADE, COM 
HASTES AJUSTÁVEIS PARA A 
RETIRADA DO COPO, VISOR 
PARA QUANTIDADE DE COPOS 
E TAMPA REMOVÍVEL QUE 
MANTEM OS COPOS LIMPOS. 
ACOMPANHA BUCHAS E 
PARAFUSOS, CAPACIDADE DE 
100 COPOS, DIMENSÕES (C X A 
X L) - 7,5 X 45 X 7,5 CM 

AURIMAR 13 Unidade R$ 62,43 R$ 811,59 

17 ESPONJA DE 
LIMPEZA 

DUPLA FACE 

ESPONJA DE LIMPEZA 
SINTÉTICA DUPLA FACE (10 X 
1), UM LADO ESPUMA E O 
OUTRO EM FIBRA SINTÉTICA 
ABRASIVA (100X70X20MM), 
PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA 
COM ALTO INDICE DE 
RESISTENCIA E DURABILIDADE 

WISH 35 Unidade R$ 5,45 R$ 190,75 

22 FORMICIDA FORMICIDA EM PÓ PARA 
CONTROLE DE FORMIGAS 
CORTADEIRAS. POSSUI AÇÃO 
LETAL RETARDADA E EFEITO 
DE TRANSFERÊNCIA (?EFEITO 
DOMINÓ?), PROPORCIONANDO 
A CONTAMINAÇÃO DOS 
INDIVÍDUOS QUE NÃO 
TIVERAM ACESSO A ISCA, 
CAUSANDO A ELIMINAÇÃO DE 
TODA COLÔNIA. SEM 
RESTRIÇÃO PARA COMPRA EM 

GRAO FORTE 300 Unidade R$ 11,70 R$ 3.510,00 
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PACOTES DE 500 GRAMAS. 
30 PAPEL TOALHA PAPEL TOALHA PARA MÃOS 

DESCARTÁVEL BOBINA COM 
20CM X 200 METROS BRANCO, 
GRAMATURA 32G/M2, 
EMBALADOS NA CAIXA COM 6 
UNIDADES DE BOBINAS (6X1), 
6X20CMX200MTS,  PRODUTO 
DE PRIMEIRA LINHA COM 
ALTO INDICE DE RESISTENCIA 
E DURABILIDADE. 

FLORAX 206 Caixa R$ 83,60 R$ 17.221,60 

31 PULVERIZADO
R 

PULVERIZADOR COM PRESSÃO 
PRÉVIA, COM CAPACIDADE DE 
1,5 LITROS, HASTE PARA 
PRESSURIZAÇÃO, BICO COM 
JATO REGULAVÉL, VALVULA 
DE ALIVIO DE PRESSÃO 
INTERNA COM PADRÃO DE 
QUALIDADE VONDER, OU DE 
MELHOR QUALIDADE. 

WORKER 13 Unidade R$ 38,00 R$ 494,00 

41 SACO PARA 
LIXO 

SACO PARA LIXO 40  LITROS 
MICRA 06 DIMENSÕES 45X52CM 
SUPER REFORÇADO, EXTRA 
FORTE, CAPACIDADE 40 
LITROS, COR PRETO, 
CONFECCIONADO EM 
POLIETILENO, ESPESSURA 
MINIMA (MICRA 06), PRODUTO 
DEVE SER DE TOTALMENTE 
OPACO E SUPER RESISTENTE, 
PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA 
COM ALTO INDICE DE 
RESISTENCIA E 
DURABILIDADE. 

4 PLANET 412 Unidade R$ 21,48 R$ 8.849,76 

42 SACO PARA 
LIXO 

SACO PARA LIXO 100 LITROS 
MICRA 10/12 100X1 SUPER 
REFORÇADO, EXTRA FORTE, 
CAPACIDADE 100 LITROS, COR 
PRETO, CONFECCIONADO EM 
POLIETILENO, ESPESSURA 
MINIMA (MICRA 10/12), 
PRODUTO DEVE SER DE 
TOTALMENTE OPACO E SUPER 
RESISTENTE, PRODUTO DE 
PRIMEIRA LINHA COM ALTO 
INDICE DE RESISTENCIA E 
DURABILIDADE. 

4 PLANET 137 Unidade R$ 82,59 R$ 11.314,83 

50 BULE BULE INDUSTRIAL DE 
ALUMÍNIO Nº8 DE 5LITROS 
COM TAMPA EM ALUMÍNIO 
COM CABO E POMEL EM 
BAQUELITE, PARA 
AQUECIMENTO DE LÍQUIDOS 
COMO ÁGUA, CAFÉ OU CHÁ, 
DIMENSÕES: ALTURA: 30CM, 
DIÂMETRO: 8CM, 
CAPACIDADE: 5LITROS, PESO: 
0,700KG 

PANELUX 3 Unidade R$ 125,00 R$ 375,00 

51 CANECÃO CANECÃO PRODUZIDO EM 
ALUMÍNIO POLIDO, 
GARANTINDO DURABILIDADE 
E HIGIENE, CABO BAQUELITE 
GARANTINDO SEGURANÇA 
CONTRA CALOR, DIMENSÕES: 
ALTURA: 14CM; DIAMETRO: 
14CM, CAPACIDADE: 2,1 LITROS 

FEHEROS 3 Unidade R$ 42,90 R$ 128,70 

59 COPO 
DESCARTAVEL 

CAIXA COM COPO 
DESCARTAVEL REFORÇADO 50 
ML CX. 50 X 1 X 100- 
CONTENDO 50 PACOTES COM 
100 UNIDADES DE COPO 
DESCARTAVEL COM 
CAPACIDADE DE 50 
MLCONFECCIONADO EM 
POLIESTIRENO, NÃO TÓXICO, 

TERMOPOT 68 Unidade R$ 121,48 R$ 8.260,64 
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TRANSPARENTE, REFORÇADO 
COM FRISOS LATERAIS, 
BORDAS ARREDONDADAS NÃO 
CORTANTES E SEM 
TELESCOPAMENTO. MASSA 
MÍNIMA 0,75G. NORMA ABNT 
NBR 14.865/2002 ATUALIZADA 
EM JUNHO DE 2012, QUE 
DEVERÁ CONSTAR NA 
EMBALAGEM, PRODUTO DE 
PRIMEIRA LINHA COM ALTO 
INDICE DE RESISTENCIA E 
DURABILIDADE 

68 SANDUICHEIRA 
ELETRICA 220V 

SANDUICHEIRA 200V, 
POTÊNCIA MINIMA DE 750W, 
PLACAS ANTIADERENTE 
RETANGULAR E ONDULADA, 
BASE ANTIDERRAPANTE, 
CAPACIDAE MINIMA DE 2 
SANDUICHES AO MESMO 
TEMPO, COM LUZ INDICADORA 
DE TEMPERATURA, 
TEMPERATURA DE 180° COM 
ALÇA FRIA, COM 1 ANO DE 
GARANTIA. 

AGRATTO 2 Unidade R$ 98,00 R$ 196,00 

Valor Total R$ 78.532,87 

 
 

                        5.0. CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA E PRAZO DE ENTREGA DOS 
BENS:  

5.1. Os materiais deverão ser entregues: No Almoxarifado em até 05 (cinco) dias 
contados do recebimento da REQUISIÇÃO emitida pelo órgão contratante. O material deverá 
ser compatível com a qualidade apresentada na proposta, que será devidamente reduzida no bojo 
do termo contratual. 

5.2. Os itens objeto dessa licitação deverão em sua totalidade ser de primeira 
qualidade (primeira linha), obedecendo rigorosamente às normas e legislações pertinentes para 
o objeto ora licitado.  

5.3. Quando da entrega dos materiais por parte do contratado, for detectado que o 
mesmo não apresenta características e especificações conforme exigidos no edital e/ou não sejam 
de 1ª qualidade, o licitante deverá substituir por outro que atenda sem ônus adicionais para o 
DEMAE. 

5.4. Todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários ao fornecimento 
dos materiais objeto ora licitados correrão inteira e exclusivamente por conta da Contratada. 

6.0. CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR: 
6.1. O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelo objeto acordado a 

importância correspondente a até R$: 78.532,87 (Setenta e oito mil quinhentos e trinta e dois 
reais e oitenta e sete centavos), pela entrega dos materiais. 

7.0. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO: 
7.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, corridos a partir 

da entrega do produto e da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal (ais), somente atestada pelo recebedor 
designado pelo DEMAE. 

7.2. Nenhum pagamento será efetuado à contratada antes de compensadas 
eventuais sanções ou penalidades relativas ao descumprimento total ou parcial, dispostas no 
edital e no instrumento contratual. 
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8.0. CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
8.1. As despesas com a presente licitação terão seus custos cobertos com os 

recursos provenientes da Lei Orçamentária para o exercício 2022:  

03.0521.17.512.7016.8068.20220768.339030 – Material de copa e cozinha- 
Manutenção do Sistema de Água e Esgoto. 

 03.0521.17.512.7016.8068.20220768.339030 – Material de limpeza e 
higienização- Manutenção do Sistema de Água e Esgoto. 

DEMAE 03.0521.17.512.7016.8068.20220768.339030 – Material de Acond. E Embalagem 
- Manutenção do Sistema de Água e Esgoto. 

 03.0521.17.512.7016.8068.20220768.339030 – Material Químico - Manutenção do 
Sistema de Água e Esgoto. 

 03.0521.17.512.7016.8068.20220768.449052 – Aparelhos e utensílios dómesticos 
- Manutenção do Sistema de Água e Esgoto. 

 
9.0. CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA 

DO CONTRATO: 
9.1. A execução deste contrato terá sua vigência iniciando-se na data de sua 

assinatura e findando-se em 31 de dezembro de 2022. 

10.0. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
10.1.  DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
10.1.  DO CONTRATADO: 
10.1.1. Após a homologação pelo Gestor Responsável o licitante será convocado a 

comparecer para assinatura do Contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias, contados do 
recebimento da convocação formal. 

10.1.2. O licitante vencedor fica obrigado a aceitar nas mesmas condições de 
fornecimento, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco) por cento do valor total da 
adjudicação se necessário e a critério da Administração; 

10.1.3. O licitante vencedor deverá entregar o material solicitado em sua 
totalidade. 

10.1.4. Fornecer diretamente os materiais em conformidade com o exigido neste 
edital e submeter-se à fiscalização do DEMAE, com a finalidade de garantir o cumprimento das 
condições pactuadas. 

10.1.5. Os itens objeto dessa licitação deverão em sua totalidade ser de primeira 
qualidade (primeira linha), obedecendo rigorosamente às normas e legislações pertinentes para o 
objeto ora licitado.  

10.1.6. Quando do fornecimento dos materiais por parte da licitante, for detectado 
que o mesmo não apresenta características e especificações conforme exigidos no edital e/ou não 
sejam de 1ª qualidade, o licitante deverá substituir por outro que atenda sem ônus adicionais para 
o DEMAE. 

10.1.7. O atraso ou a falta de entrega injustificados dos materiais objeto desta 
licitação no todo ou em parte causará aos licitantes Penalidades e Multas conforme disposto no 
item 31.2 deste termo convocatório. 
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10.1.8. Todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à entrega dos 
materiais objeto ora licitados correrão inteira e exclusivamente por conta da Contratada. 

10.1.9.  O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão 
interessado. 

10.1.10.  O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

10.1.11.  A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, 
fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu 
pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. 

10.1.12. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, 
encargos, seguros, fretes, carrego e descarrego decorrentes do fornecimento dos produtos, sem 
qualquer ônus para o DEMAE – Departamento Municipal de Água e Esgoto. 

10.2. DO CONTRATANTE: 
10.2.1. São de responsabilidades da Contratante o acompanhamento e a 

conferência dos materiais entregues conforme disposto no edital. 

10.2.2. O CONTRATANTE nomeará GESTOR DO CONTRATO responsável 
pela fiscalização e acompanhamento da execução do mesmo, nos termos da Lei Federal 8666/93. 
Caso não seja nomeado Gestor específico fica automaticamente responsável pela fiscalização e 
acompanhamento o Diretor da pasta respectiva, devendo dentre as obrigações registrar as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato determinando o que for necessário para o 
saneamento das faltas e defeitos, nos termos do art. 67, § 1º, da Lei Federal 8.666/93. 

10.2.3. O CONTRATANTE se obriga a efetuar o devido pagamento ao 
CONTRATADO, referente à entrega dos materiais em conformidade com o objeto deste 
contrato, e remeter advertência ao CONTRATADO, por escrito, quando os materiais  não forem 
entregues de forma satisfatória. 

11.0. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES: 
11.1. O contrato poderá sofrer modificações conforme disposto no art. 65, da Lei 

Federal 8.666/93, em especial modificação de quantitativo, ficando o contratado obrigado a 
aceitar, nas mesmas condições contratuais, os ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO, que se fizerem 
necessárias, até o percentual de 25% (vinte e cinco) por cento, do valor inicial atualizado do 
contrato, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei Federal 8.666/93, sendo vedados acréscimos que 
ultrapassem os referidos limites. 

11.2. O contrato poderá suprimido além dos 25% disposto no item anterior, desde 
que em comum acordo nos termos do art. 65, § 2º, II, da Lei Federal 8.666/93. 

12.0. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO: 
12.1. O contrato poderá ser prorrogado caso haja necessidade de aditamento para 

acréscimo ou supressão; por motivo de caso fortuito ou força maior, ou se no prazo acordado não 
se constituir êxito na conclusão integral do objeto, podendo ser aproveitado o saldo 
remanescente até o processamento de novo certame, observado os respectivos créditos 
orçamentários. 

13.0. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CRITÉRIOS DE 
REAJUSTES E REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO: 
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13.1. O presente acordo não sofrerá nenhum tipo de reajuste no interregno da sua 
vigência anual. 

13.2. Poderá haver a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro entre as 
partes nos termos do Art. 65, Inciso II, “d”, da Lei Federal 8.666/93, desde que se comprove de 
forma inconteste, o fato imprevisível mediante motivos e fundamentos capazes de suportar o 
pleito. 

13.2.1. O pedido de recomposição disposto no item retro, será solicitado por meio 
de petição formal protocolada junto à Administração, devidamente instruída com os fatos, 
fundamentos e documentos que comprovem a imprevisão para o caso especial, cujo pedido 
NÃO GERA EFEITO SUSPENSIVO QUANTO À OBRIGAÇÃO, ou seja, o contratado não 
poderá suspender ou reduzir o ritmo de fornecimento, ou mesmo se negar a entregar os bens, até 
que seja analisado o pedido de reequilíbrio, sob pena das sanções previstas no instrumento 
convocatório e no termo contratual. 

13.2.2. A administração terá 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, 
para analisar o pedido de reequilíbrio contratual. Sendo o pleito considerado improcedente, o  
CONTRATADO deverá manter suas obrigações nos termos editalícios e contratuais, sob pena 
das sanções cabíveis, dentre elas as sanções administrativas (INIDONEIDADE, SUSPENSÃO e 
IMPEDIMENTO) de contratação e pecuniárias (MULTAS). 

13.2.3. O procedimento disposto no item 13.0, visa coibir algumas incidências 
ocorridas nos contratos celebrados em tempos pretéritos, cuja má fé do licitante se configurou ao 
participar do certame com preços em LIMITE EXTREMO DE EXEQUIBILIDADE, e logo 
depois da contratação, CESSAR A OBRIGAÇÃO, e pleitear de forma imotivada junto à 
Administração reequilíbrio de contrato, mesmo sendo advertidos na sessão pública de 
abertura e julgamento, quanto aos preços, que foram expressamente RATIFICADOS pelos 
representantes. 

14.0. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA INEXECUÇÃO E DA 
RESCISÃO CONTRATUAL: 

14.1.  DA INEXECUÇÃO: 
14.1.2. A inexecução total ou parcial do contrato, ensejam a sua rescisão, que 

poderá ser:  
14.1.2.1. Determinada por ato unilateral da Administração conforme determina o 

Art. 79, I, da Lei Federal nº 8666/93.  

14.1.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo 
administrativo licitatório, nos termos do Art. 79, II, da Lei Federal nº 8666/93. 

14.1.2.3. Judicial, nos termos da legislação, conforme preceitua o Art. 79, III, da 
Lei Federal n.º 8.666/93. 

14.1.3. Os casos de rescisão unilateral de contrato serão formalmente, instruídos 
em autos próprios, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

14.2.  DA RESCISÃO CONTRATUAL:  
14.2.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou 

retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação, sujeitando-se às sanções deste contrato, nos termos do art. 
81, caput, da Lei Federal 8.666/93. 
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14.2.2. São também consideradas situações caracterizadoras de descumprimento 
total ou parcial das obrigações contratuais, passíveis de rescisão unilateral do contrato, nos 
termos do artigo 78, caput, da Lei Federal 8.666/93: 

14.2.2.1. O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 
especificações, projetos ou prazos; 

14.2.2.2. Retardamento imotivado da entrega do objeto contratado que prejudique 
o normal andamento das atividades nos prazos estipulados; 

14.2.2.3. Paralisar a execução do contrato sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração Pública; 

14.2.2.4. Cometimento reiterado de faltas na execução do contato  

14.2.2.5. Entrega do objeto contratado fora das especificações do edital; 

14.2.2.6. O desatendimento de determinações regulares do gestor responsável pelo 
recebimento e fiscalização do objeto do contrato, ou ainda o cometimento reiterado de falhas na 
execução; 

14.2.2.7. A declaração de falência, recuperação judicial ou insolvência civil, do 
contratado, bem como a dissolução da sociedade ou falecimento do contratado; 

14.2.2.8. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

14.2.2.9. As rescisões contratuais serão motivadas nos autos do processo 
licitatório, Art. 78, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, podendo ser instruídas e analisadas em 
processo administrativo próprio, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, de acordo 
com o disposto neste edital e no termo de contrato. 

14.3.2.10. Convocado no prazo de validade de sua proposta, não celebrar contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o licitante, ensejar o 
retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

15.0. CLÁSULA DÉCIMA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO 
CONTRATUAL: 

15.1. A entrega dos materiais ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, 
fiscalização e avaliação pelo fiscal do contrato abaixo identificado, que acompanhará em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas com a execução, determinando o que for necessária a regulamentação 
das faltas ou defeitos observados. 
 

FISCAL: <Fiscal do Contrato>  
<Qualificação fiscal> 

CARGO: <Cargo fiscal> 
LOTAÇÃO:<Órgão fiscal> 
CONTATOS: FONE: <Telefone fiscal>      
EMAIL: <Email fiscal> 
Portaria Nº <Nº portaria> 

 
15.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item anterior, 

não excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere à CONTRATANTE responsabilidade 
solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução. 
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15.3. O recebimento do objeto está condicionado à conferência, exame qualitativo e aceitação 
final, obrigando-se à CONTRATADA a substituir produtos com defeitos detectados.  
 

15.4. Todo o transporte a ser executado em função da entrega será de única e total 
responsabilidade da CONTRATADA, correndo por sua conta o risco da operação inclusive fretes, 
embalagens, carga e descarga.  
 

15.5. Não serão aceitos produtos com embalagens que estejam violadas, amassadas, deterioradas 
ou com prazo de vencimento inferior a 01 (um) ano a contar da data de recebimento.  
 

15.6. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os materiais ora 
contratados, prestados em desacordo com o presente contrato. 

15.7. As determinações e as solicitações formuladas pelo Fiscal do Contrato, deverão ser 
prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito. 

16.0. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS: 

16.1. QUEM convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o licitante, ensejar o retardamento da 
execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, estará sujeito às sanções: 

16.1.1. Impedimento de licitar e contratar com a Administração (Direta e Indireta 
– Autárquica e Fundacional – Empresa Pública e Sociedade de Economia Mista) do Município 
Promotor do Certame por 03 (três) anos, sem prejuízo das multas dispostas neste edital e no 
termo de contrato, nos termos do art. 7º, caput, da Lei Federal 10.520/2002, garantido o 
contraditório e a ampla defesa nos termos do art. 109 da Lei Federal 8.666/93. 

16.2. Advertência, por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

16.3. Multa nos termos do item 17.0 deste edital; 

16.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos não dispostos 
no item 30.1.1 desse contrato. 

16.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 
da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

16.5. As sanções relacionadas neste edital serão registradas no Cadastro de 
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública da Unidade Gestora 
do Certame. 

17.0. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS MULTAS: 
17.1. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado na realização 

programada da entrega do objeto licitado, o qual incidirá sobre o valor do contrato que deveria 
ser efetivado; 

17.2. Multa de 5% (cinco por cento) por inexecução parcial do ajuste a qual 
incidirá sobre o valor da parcela inexecutada; 
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17.3. Multa de 10% (dez por cento) por inexecução total do ajuste a qual incidirá 
sobre o valor do contrato; 

17.4. Multa de 1% (um por cento) por descumprimento de quaisquer das 
obrigações decorrentes do ajuste, que não estejam previstas nos subitens acima, a qual incidirá 
sobre o valor do contrato; 

Parágrafo Único: A aplicação de multas moratórias não impede que a 
Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis. 

17.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com administração 
pública, ou Declaração de idoneidade; 

17.6. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e 
impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as 
empresas ou profissionais que, em razão deste contrato: 

a) Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de tributos; 

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração 
em virtude de atos ilícitos praticados. 

17.7. Configurada(s) a(s) infração(ões), a empresa será notificada para, no prazo 
de 05(cinco) dias úteis, apresentar defesa. 

17.8. Para fins de advertência, notificação, ou qualquer comunicação entre as 
partes, ficam informados os seguintes endereços eletrônicos: 

 

CONTRATANTE: <e-mail contratante> 

CONTRATADA: <e-mail contratada> 

 

17.9. As partes obrigam-se à: 

a) manter válidos e ativos os endereços eletrônicos acima indicados durante 
todo o período de vigência do contrato;  

b) comunicar a outra parte em caso de alteração dos endereços eletrônicos 
acima indicados, sob pena de considerarem-se válidas quaisquer comunicações, ou notificações, 
enviadas aos endereços de e-mail acima informados. 

17.10. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após 
devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE, equivale à 
inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas. 

17.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

17.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à CONTRATANTE, observado o princípio da proporcionalidade. 
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17.13. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela 
autoridade competente. 

17.14. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

17.15. Atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o CONTRATADO à 
multa de mora no percentual acima mencionado sobre o valor solicitado, e ainda se perdurar a 
inércia será atribuída juros moratórios de 0,33% ao dia, sobre o saldo residual do valor 
contratado, limitado a 10%, sendo que a multa poderá ser descontada de eventuais garantias, dos 
pagamentos, ou ainda, se for o caso, cobrado judicialmente. 

Parágrafo Único: Caso a CONTRATADA deixar de entregar a documentação ou 
apresentá-la falsamente, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal, ficará pelo prazo de até 05 (cinco) anos impedido de contratar com a 
Administração Pública, sem prejuízo de multa de até 1% (um por cento) sobre o valor pactuado. 

 

18.0. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
18.1. As partes dão ao presente instrumento o caráter de título executivo 

extrajudicial, nos termos do Art. 784, Inciso II do Código de Processo Civil Brasileiro. 
18.2. Fica eleito o foro da Comarca de Caldas Novas-GO, para dirimir 

quaisquer dúvidas provenientes da execução e cumprimento do mesmo, renunciando a 
qualquer outro, por mais especial que se apresente. 

18.3. E, por estarem assim justos e contratados, digitou-se o presente contrato em 
03 (três) vias de igual teor e forma, sendo que uma delas constituirá o arquivo cronológico do 
DEMAE e, depois de lido e achado conforme pelos partícipes, na presença das testemunhas 
abaixo declaradas, foi tudo aceito, sendo assinado pelo CONTRATANTE, pelo CONTRATADO 
e pelas testemunhas. 

Caldas Novas-GO, aos ___ dias do mês de ______do ano de 2022. 

 
______________________________________________ 

RAFAEL MARRA E SILVA 
Diretor Presidente do DEMAE – Departamento Municipal de Água e Esgoto 

CPF/MF: sob o nº. 13.488.040/0001-76 
CONTRATANTE 

 
____________________________________ 

MARCILEILA LEOPOLDINO TAVARES EIRELI 
CNPJ/MF sob nº. 32.781.760/0001-70 

CONTRATADO 
 

TESTEMUNHAS: 
NOME: ________________________________________  
CPF:_________________________________ 
 
NOME:_________________________________________ 
CPF_________________________________ 


