CONTRATO Nº 073/2020

INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CELEBRAM
ENTRE SI O MUNICIPIO DE ITAJUBÁ E A EMPRESA W.
S. PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.

Pelo presente Contrato de prestação de serviço entre pessoas jurídicas, de um lado o MUNICÍPIO DE
ITAJUBÁ, pessoa jurídica de Direito Público, inscritano CNPJ/MFsob o nº.18.025.940/0001-09, com
sede a Avenida Doutor Jerson Dias, nº.500, Bairro Estiva, Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais,
neste ato representado pela Secretária Municipal de Planejamento, Sra. Edna Maria Lopes Dias,
brasileira, casada, portadora do Registro Geral MG-13.640.692, inscrita no CPF/MF sob o n°.
069.247.726-84, residente e domiciliada na Rua João Targino Borges, Nº 177, Bairro Vila Rubens,
Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, CEP 37.505-151, doravante simplesmente denominada de
CONTRATANTE e a empresa W. S. PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MFsobonº.06.927.939/0001-82 com sede na Rua Doutor Américo de Oliveira,
nº 775, fundos 02,Bairro Varginha, Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais,CEP37.501-049, neste
ato representada por seu representante legal o Sr. Weber Luiz Machado, brasileiro, divorciado,
portador do Registro Geral nº. MG-1.399.265 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 3 5 4 . 0 0 8 . 4 6 6 - 5 ,
residente e domiciliado na Rua Doutor Américo de Oliveira, nº 775 fundos 02, Bairro Varginha, Município
de Itajubá, Estado de Minas Gerais, CEP 37.501-049 doravante simplesmente denominada de
CONTRATADA, têm, entre si, como justo e contratado, regendo-se pela legislação pátria aplicável ao
presente contrato, e especialmente pelas cláusulas a seguir declinadas:

CLÁUSULAPRIMEIRA:DOPROCEDIMENTO
OpresenteContratoobedeceaostermosdaJustificativaparaaberturadeProcessoLicitatórionº118/2020na
modalidade Dispensa Emergencial nº14/2020, comfundamentonaLei nº.8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Adespesacom
aexecução
do
presentecontratode
fornecimentodeprodutoscorreráacontadas
seguintesdotações orçamentárias:
02.08.01.10.122.0012.2326.3.3.90.39.00
Parágrafoúnico.As
despesasdecorrentes
daexecução
desteContratoqueexcederemoexercícioemcurso,decorrentesde
eventual
aditamento,
prorrogaçãoounecessidadedemanutençãodoequilíbrioeconômico-financeiro
pactuado,correrãoà
contade
dotações
queserão
consignadasnasLeis
OrçamentáriasAnuais
subseqüentes,
nasmesmasfunçõesprogramáticas.
CLÁUSULATERCEIRA:CONTRATAÇÃO

EMERGENCIAL
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA
HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SEMSA,
pela
empresaW.S.
PRESTADORA
DE
SERVIÇOS
LTDA,conformeespecificaçõesprevistasnoProcesso Licitatório nº 118/2020

CLAUSULAQUARTA: DA VIGÊNCIA
Ocontratoterávigênciade cento e oitenta –180dias, contados da sua assinartura, ou até a conclusão do
processo em andamento.
CLÁUSULAQUINTA:DOFORNECIMENTO
1.Ofornecimentodoserviçodestalicitaçãoseráno prazo de 72 horas após o recebimento das roupas, junto
da Ordem de compras.
CLÁUSULASEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Para aexecução do determinado nascláusulasdesteContrato,aspartesseobrigama:

I – CONTRATANTE:
a)acompanharefiscalizaraexecuçãodocontrato,assegurandosedaboaprestaçãodoserviçoequalidadedosprodutos fornecidos;
b)assegurar-sede queospreçoscontratadosestãocompatíveiscomaquelespraticadosno mercado;
c)realizar os devidospagamentos;
d) proporcionartodasas facilidadesnecessáriasaobomandamento dopresente contrato.
II– CONTRATADA:
a)responder
pelocumprimentodospostuladoslegais
vigentesdeâmbitofederal,estadual
emunicipal,bemcomoassegurar
osdireitosecumprimentodosdeveresdetodasasobrigações
estabelecidasnesteinstrumento;
b)manteraqualidadedosprodutosfornecidos;
c)executarfielmenteoobjetodocontrato,comunicandoimediatamenteecomantecedênciaaorepresentantelegal
do CONTRATANTE,nahipótesedeocorrência de qualquer fatoimpeditivo deseucumprimento;
d)apresentarFatura/NotaFiscal.Afaturadeveserdetalhadaedeverádiscriminartodososprodutosfornecidos,eo
utras informações que sefizeremnecessárias;
e)comunicaraoCONTRATANTE,porescrito,qualqueranormalidadenacontinuidadedofornecimentodosprodut
ose prestar informaçõesjulgadasnecessárias, emtempo hábil,principalmente quandosolicitadas
peloCONTRATANTE;
f)responderpordanoscausadosdiretamenteaoCONTRATANTEeouaterceiros,decorrentesdesuaculpaoudolo
, quando daexecução destecontrato;
g)manter,durantetodaaexecuçãodocontratoacompatibilidadecomasobrigaçõesassumidasemrelaçãoatodas
as condiçõesdehabilitação equalificação exigidasna licitação;
h)responsabilizarsepelosencargostrabalhistas,previdenciários,fiscaisecomerciais,resultantesdaexecuçãodocontrato.
A
inadimplência da CONTRATADA,referente a esses encargos, nãotransfere aoCONTRATANTE a
responsabilidadepor seu pagamento.
i) substituir ematé 06 (seis)horasquaisquerdos equipamentosque apresentaremdefeitos.
CLÁUSULASÉTIMA:DO VALOR
Ovalortotal do presente contrato serádeR$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais),conforme especificado
baixo:
ITEM
1.

DESCRIÇÃO

UN

Lavagem de roupa hospitalar

KG

QUANT.
4.800

VALOR
UNITÁRIO
R$ 15,00

VALORTOTAL
R$ 72.000,00

CLÁUSULAOITAVA:DOPAGAMENTO
Opagamentoseráefetuadoaté30(trinta) dias após apresentaçãodasNotas Fiscais/Faturas.
§1º.CadapagamentosomenteseráefetuadoapósacomprovaçãopelaCONTRATADAdequeseencontraemdiac
om
suasobrigaçõesparacom
sistemadeseguridadesocial,medianteapresentaçãodasCertidõesNegativasdeDébitocomo
INSSecomoFGTS.
§2º.Paraoefetivopagamento,asfaturasdeverãoserentreguesnoCentroAdministrativoPresidenteTancredoNev
es,
localizadonaAvenidaDoutorJersonDias,nº.500,BairroEstiva,MunicípiodeItajubá,EstadodeMinasGerais,CEP
37.500-000,nosdiasúteisnohoráriodas dozeàs17 horas.
§3º.OnãopagamentodequaisquervaloresdevidospeloCONTRATANTE,nasdatasdeseusrespectivosvencimen
tos, implicaránaincidênciadesançõesprevistasnalegislação pátria.
§4º.NenhumpagamentoseráefetuadoàCONTRATADAenquantoestiverpendentedeliquidaçãoqualquerobriga
ção financeira quelhefor imposta emvirtudedepenalidade ouinadimplementoContratual.
CLÁUSULANONA:DAFISCALIZAÇÃO
OfornecimentoseráobjetodeacompanhamentoefiscalizaçãoatravésdoSr(a)Gabriel
CamposrepresentantedaSecretaria Municipalde Saúde.
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Teixeira

Parágrafoúnico.AFiscalizaçãoseráexercidanointeressedoCONTRATANTEenãoexclui,nem
reduza
responsabilidade daCONTRATADA,inclusiveperanteterceiros, por qualquerirregularidade, e, na sua
ocorrência, não implica co-responsabilidadedo PoderPúblico ou deseus agentes eprepostos.
CLÁUSULADEZ:

DAS PENALIDADES

Nostermosdoartigo86daLeinº.8.666/93,ficaestipuladoopercentualde
meioporcento–0,5%–sobreovalor
inadimplido,a título de multade mora, por dia de atrasoinjustificadonofornecimento do objeto deste
contrato, até olimite dedezpor cento – 10%– do valorempenhado.
§1º.Em casodeinexecuçãototalouparcialdopactuado,em razãododescumprimentodequalquerdascondições
avençadas,aCONTRATADAficarásujeita àsseguintes penalidadesnostermosdoartigo87 daLeinº.8.666/93:
I –advertência;
II –multa dedezpor cento – 10%– do valor docontrato;
III–suspensãotemporáriadeparticipardelicitaçãoeimpedimentodecontratarcomaAdministraçãoporprazonão
superiora dois – 02 –anos e,
IV–declaração de inidoneidadeparalicitaroucontratarcomaAdministração Pública.
§2º.Aspenalidadessomentepoderãoserrelevadasouatenuadas
pelaautoridadecompetenteaplicando-se
oPrincípioda
Proporcionalidade,em
razãodecircunstânciasfundamentadosem
fatosreaisecomprovados,desdequeformuladaspor
escritoenoprazomáximodecinco–05–
diasúteisdadataem queforoficiadaapretensãodoCONTRATANTEno sentidoda aplicaçãodapena.
§3º.Asmultasdequetrataestecapítulo,deverãoserrecolhidaspelasadjudicatáriasemcontacorrenteemagência
bancáriadevidamentecredenciadapelomunicípionoprazomáximodecinco–05–dias
acontar
dadatada
notificação, ou quando for o caso, cobradajudicialmente.
§4º.Asmultasdequetrataestecapítulo,serãodescontadasdopagamentoeventualmentedevidopeloCONTRAT
ANTE ou na impossibilidade deserfeitoodesconto,recolhida pelaadjudicatária em contacorrenteemagência
bancária devidamentecredenciada peloCONTRATANTEno prazomáximodecinco –05 –diasacontarda
notificação, ou quando foro caso, cobradojudicialmente.
CLÁUSULAONZE:DASALTERAÇÕES
Toda equalquer alteraçãodeveráser
aalteraçãodoOBJETO.

processada

medianteacelebraçãode

Termo

Aditivo,vedada

Parágrafoúnico.Aalteraçãodevalorcontratual,
decorrentedoreajuste
depreço,compensação
ou
penalizaçãofinanceira
previstanesteContrato,bem
comooempenhodedotaçõesorçamentáriassuplementaresatéolimitedorespectivovalor,
dispensaacelebraçãodeaditamento.
CLÁUSULADOZE:DA RESILIÇÃO
Opresente
contratopoderáser
resilidoaqualquermomento,porqualquerdaspartes,mediantecomunicaçõesexpressas,
comantecedênciamínima de trinta – 30–dias.
Parágrafo Único.Havendo pendências,as partesdefinirão,atravésdeumTermodeEncerramentodoContrato.
CLÁUSULATREZE: DARESOLUÇÃO
OContrato poderáser resolvido:
I – por atounilateral do CONTRATANTE,face ao interesse público,reduzido atermo norespectivoprocesso;
II–
porinadimplementodasCláusulasecondiçõesestabelecidasnesteContrato,porpartedaCONTRATADA,nostermo
sda
SeçãoV,doCapítuloIII,daLeinº.8.666/93esuasalterações.
III–independentementedeinterpelaçãojudicialouextrajudicial,emqualquerdosseguintescasos:
a)falênciaouliquidaçãodaCONTRATADA;
b) incorporação da CONTRATADA a outrafirma ouempresa, ou, aindacisão ou fusão da mesma com outra
empresa,sem a préviaeexpressaconcordânciadoCONTRATANTE;
c)extinçãodaCONTRATADA.
Parágrafoúnico.Semprequeocorreremashipótesesderesoluçãocontratualseráasseguradoocontraditórioeaam
pladefesaà CONTRATADA,emconformidadecomartigo78daLeinº.8666/1993esuasalterações.
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CLÁUSULAQUATORZE: DA PUBLICAÇÃO
Dentro do prazo legal, contatos de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a publicação do
extrato deste Contrato.
CLÁUSULAQUINZE: DOS CASOSOMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre as partes contratantes, respeitadas e
observadas as disposições legais pertinentes.
CLÁUSULA DEZESSEIS: DA EXTENSÃO
Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram aceitar o presente instrumento nos
expressos termos em que fora lavrado, obrigando-se a si e seus herdeiros e ou sucessores a bem e
fielmente cumpri-lo.
CLÁUSULA DEZESSETE: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
As partes se obrigam a manter, durante toda a execução do presente Contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições exigidas no processo licitatório.
CLÁUSULA DEZOITO: DOFORO
Fica eleito o foro da Comarca de Itajubá, Estado de Minas Gerais, com renúncia expressa a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja para a resolução de questões eventualmente levantadas em
decorrência deste Contrato.
E por estarem às partes de pleno acordo em tudo que se encontra disposto neste Contrato, ciente das
obrigações contraídas e das consequências de sua inobservância, firmam-no em três– 03 –vias de igual
teor e forma.
Itajubá-MG,24 de setembro de 2020.

MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ
Edna Maria Lopes Dias
Secretária Municipal de Planejamento

W.S. PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
Weber Luiz Machado
CONTRATADA

VISTO DOPROJU:
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