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     CONTRATO Nº 000311 /2019 
 

Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, Espírito 
Santo e a empresa J. J. SUPERMERCADOS LTDA MEna declarada forma 
abaixo: 

 

O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, Estado do Espírito Santo, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob n.º 31.723.570/0001-33, com 
sede a Rua Zildio Moschen, nº 22 - Centro, Vargem Alta - Espírito Santo, CEP 29.295-000, neste ato representado pelo Sr. JOÃO 
CHRISÓSTOMO ALTOÉ, portador do CPF nº 621.289.737-91 e RG nº. 351470/ES, doravante denominado CONTRATANTE e, em 
outro lado a empresa J. J. SUPERMERCADOS LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº05.735.128/0001-17, com sede à Rua Nestor Gomes, 55 - Centro - Vargem Alta - ES - CEP: 29.295.000,Tel:(28) 99528 - 1470, 
por intermédio de seu representante legal, Sr. JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BASTOS, brasileiro, empresário, inscrito no CPF nº 
675.332.647-20 RG nº 357520-SSP-ES residente e domiciliado na Rua Santa Cecilia, S/N - Sede - Vargem Alta - ES - CEP: 29.295-
000, doravante denominada CONTRATADA, resolvem assinar o presente Termo de Contrato, o qual se regerá pela Lei 8.666/93 
e suas alterações, através do Processo de Dispensa de Licitação  na modalidade Compra Direta Processo nº 003098/2019 e 
cláusulas e condições que seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

 

1.1 - Constitui objeto do presente a AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE LIMPEZA, tendo em vista o bom funcionamento do setor. 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
 

UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 

1.  

Balde, plástico em polietileno de alta densidade, alta resistência a 
impactos, paredes, fundo e encaixe da alça reforçada, alça em aço 
1010/20 zincado, capacidade para 10 litros 

UND 03 6,39 

2.  

Água sanitária, a base de hipoclorito de sódio ou cálcio, com validade 
mínima de 4 meses, a partir da data de fabricação, ação: 
desinfetante, teor de cloro ativo: 2,0% p/p a 2,5%p/p, produzido de 
acordo com as normas da ANVISA/MS, unidade de fornecimento:  
frasco de 1 litro 

LT 30 2,98 

3.  

Álcool gel; antisséptico; hidratado; branco transparente; indicado 
para higienização das mãos; perfume característico; unidade: frasco 
de 500g; concentrado em 70% álcool e 30% água; de acordo com as 
normas da anvisa. 

UND 30 4,98 

4.  

Copo descartável; indicação de uso: água e refrigerante; material: 
poliestireno; atoxico; cor: branco; capacidade: 200 ml; apresentação: 
pacotes com 100 Unid; normas: NBR 14865/2012 e NBR 13230; 
unidade de fornecimento: Pacotes 

PCT 180 2,50 

5.  

Copo Descartável; indicação de uso: café; material: poliestireno, 
atoxico; cor: branco; capacidade: 50 ml; apresentação: pacotes com 
100 unid; normas: NBR 14865/2012 e NBR 13230; unidade de 
fornecimento: pacotes 

PCT 50 2,15 

6.  

Esponja de aço limpeza, formação: fios finíssimos emaranhados, 
acondicionamento: 8 esponjas em cada pacote de 60gr, unidade de 
fornecimento: pacote 

PCT 10 1,78 

7.  

Esponja limpeza; material: espuma sintética; formato: retangular; 
dimensões: 110 x 75 mm; faces: uma face macia/ uma face áspera; 
cor: verde/amarelo; unidade de fornecimento: pacote com 04 
unidades 

PCT 10 0,98 
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8.  

Flanela, material 100% algodão, cor: branca, absorvente e macia, 
tamanho aproximado 30 cm x 50 cm. Unidade de fornecimento: 
unidade 

UND 35 1,89 

9.  

Limpa vidro, aspecto: liquido, cor: azul, acondicionamento: frasco 
plástico 500 ml, validade mínima de 24 meses, unidade de 
fornecimento: unidade 

UND 25 4,98 

10.  

Limpador multiuso, aspecto: liquido fragrância: variadas, 
acondicionamento: frasco plástico 500 ml, unidade de fornecimento: 
unidade 

UND 40 3,48 

11.  

Lustra Móvel, emulsão cremosa, aroma de lavanda, frasco com 
500ml. composição: cera, silicone, espessante, solvente alifatico, 
perfume e agua. validade: 18 meses, unidade de fornecimento: 
unidade 

UND 20 10,90 

12.  

 Luva, material: látex, cano curto, cor: amarela, palma: 
antiderrapante, tamanho: P, M e G, alta resistência, embalagem: par, 
unidade de fornecimento: unidade 

UND 10 2,99 

13.  

Pano de chão, material: 100% algodão cru, cor: não alvejado, 
aplicação: limpeza, acabamento: arremate nas bordas e trama não 
desfiavel, tamanho aproximado: 45 cm x 85 cm, acondicionamento: 
saco plástico, unidade de fornecimento: unidade 

UND 35 4,00 

14.  

Pano de chão, material: 100% algodão, cor: branca, tipo: alvejado, 
aplicação: limpeza, acabamento: arremate nas bordas e trama não 
desfiavel, tamanho aproximado: 45 cm x 85 cm, acondicionamento: 
saco plástico, unidade de fornecimento: unidade 

UND 25 4,00 

15.  

Papel higiênico - picotado, folha dupla, sem perfume, cor branca data 
de validade, composição e informações do fabricante estampados na 
embalagem. validade mínima 12 meses. unidade de fornecimento: 
embalagem c/ 08 rolos  

FARDO 50 10,04 

16.  

Papel Toalha - papel toalha bobina, branco, com 02 rolo, folhas 
simples, fabricado com 100% fibras virgens de celulose, não reciclado; 
com alta absorcao, hidrossoluvel, biodegradavel, medida 
aproximadas de 20cmX200m. unidade de fornecimento: pacote. 

PCT 40 3,48 

17.  

Rodo grande de alumínio com cabo de alumínio rodo corpo de 
alumínio com 01 lamina em borracha reforçada com cabo de 
alumínio. 

UND 03 22,98 

18.  

Sabão, apresentação: barra, fragrância: coco, cor: branco, peso: 200gr 
por unidade, acondicionamento: pacote plástico. Unidade de 
fornecimento: pacote 5 unidades 

PCT 10 6,00 

19.  

Sabonete líquido embalagem 5 litros - sabonete; aspecto físico: 
liquido; aplicação: para lavagem das mãos; rotulo contendo 
identificação, composição, número de lote, data de fragrância: erva-
doce; acondicionamento: bombona 5 l; rotulagem: fabricação, 
validade, procedência e registro no MS/ ANVISA ou no INMETRO ou 
ainda informação do registro no órgão de controle, se for o caso, 
unidade de fornecimento: unidade 

UND 05 20,00 

20.  Saco de lixo 40 litros, polietileno de alta densidade pct. c/ 100 unid,   PCT 15 11,90 

21.  

Saco lixo; material: polietileno; tipo costura: reforçada; capacidade: 
60l; cor: preto; transparência: opaco; altura: 800mm; largura: 630 
mm; espessura: 8µm; normas: ABNT NBR 9191; unidade de 
fornecimento: pacote 100 unidades 

PCT  15 16,50 
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22.  

Toalha de Papel - branco interfolhado com 02 (duas) dobras, gofrado, 
folhas duplas, cor branca, fabricado com 100% fibras virgens de 
celulose, não reciclado; com alta absorção, hidrossolúvel, 
biodegradavel, medida aproximadas de 23 x 27 cm. unidade de 
fornecimento: pacote com 1.000 folhas. 

PCT 25 5,55 

23.  
Vassoura para vaso sanitário, com cerda sintética, com cabo e 
suporte em plástico. Unidade 

UND 
02 

5,98 

24.  

Vassoura, modelo: tradicional, material cerda: pelo sintético, cabo: 
com cabo, material cabo: madeira, revestimento: cabo plastificado, 
largura base: 40 cm, nº carreiras: 5 carreiras, comprimento base: 
10cm, comprimento cabo:1,2m, cor: natural, unidade de 
fornecimento: unidade 

 
 
 

UND 

05 
 
 
 

 
 

7,90 
 

25.  

Vassoura; modelo: tradicional; material cerda: piaçava; número 
carreira:5 carreiras; cabo: com cabo; material cabo: madeira; 
revestimento: sem revestimento; largura base: 11 cm; comprimento 
base: 15 cm; comprimento cabo:1,3m; cor: natural: unidade de 
fornecimento: unidade 

 
 
 

UND 

03 
 
 
 

 
 
 

7,50 

 TOTAL R$    
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO  
 

2.1 - O valor global do presente contrato é de R$ 3.169,67 (três mil cento e sessenta e nove reais e sessenta e sete 
centavos), conforme planilha orçamentária. 
2.2. - No preço já estão incluídas as despesas com direitos trabalhistas, encargos sociais, impostos e taxas, instalação ou 
fretes, que incidam ou venham a incidir, relacionados com a realização do serviço e todas as despesas necessárias a perfeita 
conclusão do objeto licitado. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - FORMA DE PAGAMENTO 
 
3.1 - O pagamento será efetuado mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de documento fiscal hábil, 
sem emendas ou rasuras, após realização de medição. 
O documento fiscal, depois de conferido e visado, será encaminhado para processamento e pagamento até o décimo dia útil 
do mês subseqüente, e, resguardando a cláusula terceira, sub item 3.1 havendo disponibilidade financeira. 
3.2 - Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à CONTRATADA para correção, ficando 
estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente 
corrigido. 
3.3 - A Prefeitura Municipal de Vargem Alta poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem 
devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

4.1 - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária : 
 
33903000000 -  MATERIAL DE CONSUMO - Ficha:00075 – Fonte: 1001000000 .  
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO  
 

5.1 - O prazo do presente contrato terá início em 06/11/2019 e término em 31/12/2019. 
 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 
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6.1 - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
6.1.1 - Efetuar à CONTRATADA o pagamento do preço ajustado na Cláusula segunda e nos termos ali estabelecidos. 
6.1.2 - Designar servidora responsável pela conferência e fiscalização dos serviços, a Sra. VIVIANE DE OLIVEIRA NESPOLI. 
6.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
6.2.1 - Efetuar os serviços objetos deste contrato na data prevista; 
6.2.3 - Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste instrumento, 
como estabelece no Artigo 71 da Lei nº 8.666/93 e alterações. 
6.2.4 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos, materiais ou pessoais 
causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos à Contratante, ou a terceiros. 
6.2.5 - Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, fiscais seguros e quaisquer outros não mencionados, bem como 
pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência direta ou indireta do contrato, isentando a 
contratante de qualquer responsabilidade. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES 
 
7.1. - A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas neste contrato, sujeitando-se as penalidades 
constantes no artigo 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 

CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO 
 

8.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei, 
bem como a aplicação das multas e penalidades previstas neste instrumento. 
8.2 - Constituem motivo para rescisão do contrato: 
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos, ou prazos; 
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade, da conclusão dos serviços, nos 
prazos estipulados; 
IV - o atraso injustificado no início da prestação dos serviços; 
V - a paralisação da prestação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
VI - a subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, 
bem como a fusão, cisão ou incorporação. 
VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, 
assim como as de seus superiores; 
VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art.67 da Lei nº 8.666/93. 
IX - a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil; 
X - a dissolução da sociedade; 
XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique 
a execução do contrato; 
XII - 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; 
8.2. - A decisão da autoridade competente, relativa à rescisão do contrato, deverá ser precedida de justificativa fundada 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
8.3 - A rescisão do contrato poderá ser: 
I - Determinado por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I à XIII do item 8.1; 
II - Amigável, por acordo entre as partes e reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a 
administração. 
III - Judicial, nos termos da legislação. 
Parágrafo único - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada ao 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Vargem Alta. 



           
                         PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 

        Estado do Espírito Santo 
           Gerência de Licitações e Contratos 

 

CNPJ 31.723.570/0001-33 

Rua Zildio Moschen, nº 22 - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1010 

CEP: 29295-000 

 

CLÁUSULA NONA - DO FORO 

 

9.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato e que não 
possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente instrumento, após lido e achado conforme. 
 

 

 

 

Vargem Alta-ES, 06 de novembro de 2019. 
 
 
 

 

 

______________________________________ 
JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ 

Prefeito Municipal 
Contratante 

 

 

 

_______________________________________ 
J. J. SUPERMERCADOS LTDA ME 

Contratada 
 

 


