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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÓEIS E CONTRATOS

  

 

CONTRATO Nº 069/2019

Que entre si celebram: O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, ESTADO

DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no

CNPJ Nº. 27.167. 311/0001 —04, situada a Rua Suelon Dias Mendonça,

nº. 20 «- Centro — Ecoporanga--,ES CEP: 29850-000; neste ato,

representado pelo seu Prefeito o Sr. ELIAS DAL'COL, brasileiro,

portador do CPF Nº. 478.812757 15 e cédula de identidade nº.

189. 546-SSP-ES, residente e domiciliado neste Município, doravante

denominada CONTRATANTE e a empresa CENTER COMÉRCIO DE

INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI, pessoa jurídica de direito

privado inscrita no CNPJ sob o nº 28.163 301/0001 -55, sediada na

Avenida Jerônimo Monteiro, nº 835, Centro, na cidade de Vitória- ES, '

CEP: 29.010-003, Tel. (27) 3222-5506, neste ato representada por seu

titular o Sr. MOACYR ALEXANDRINO VIEIRA, brasileiro, divorciado,

empresário, inscrito no CPF sob o nº. 086.463.847-72 residente e

domiciliado na Praça Wolghano Neto, nº. 20, Edifício Royal Crest,

Bloco A, Apanamento 302, Jardim da Penha, na cidade de Vitória-ES,

CEP: 29.060-840, doravante denominado CONTRATADA, fica justo e

contratado, consoante as cláusulas e condições abaixo estabelecidas,

o seguinte:

Aos vinte e dois (22) dias do mês de iulho (07) do ano de dois mil e dezenove (2019), 0

MUNICÍPIO DE ECOPORANGA e & CONTRATADA, ambos anteriormente qualificados com

base no Procedimento Licitatório Modalidade PREGÃO PRESENCIAL n. º 026/2019, nos

termos da Lei nº 10.520/02 e da Lei 8. 666/93 e suas alterações, resolvem celebrar o presente

CONTRATO, observadas paratanto, as cláusulas e condições segumtes

CLÁUSULA108JE3'0

1.1. Constitui objeto do 5resente CONTRATO & AQUISIÇAO DEINSTRUMENTOS “

MUSICAIS E ACESSÓRIOS, PARA A OFICINA DE MÚSICA DO CRAS- CENTRO DE

REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL”, conforme especificações contidas no Termo de

Referência - Anexo I.

1.2. Elementos característicos do objeto adjudicado para & contratada:

ITEM CODIGO ESPECIFICAÇÃO UNªD. QUANT. VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

014 031186 PAR DE PRATOS PARA MAR- PR 04 R$ 439,00 R$1756,00
CHA EM BRONZE 58, DE 16", Di—
MENSOES DE 40,6 CM E ALÇAS.
MARCA: ORION ,

TOTAL......................................................................................................... R$,1.756,oo

  

 

 

         

 

CLÁUSULA2 003PREÇOS E Ç'NDiÇÓE—Is DEPAGAMENTºª'

2.1.0 valor global deste CONTRATO é de R$ 1 .756,00 (Um mil e setecentos ecinquentae

seis reais);

2.2. O preço máximo a ser pago pelo Contratante, será o qual a proponente foi d | yada ,

vencedora;
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2.3. Será efetuado o pagamento em ate' 15 (quinze) dias úteis, em conta-corrente, após a

confecção da nota de liquidação da despesa, efetuada; pela Secretaria Municipal de Finanças,
tendo sido a Nota Fiscal devidamente atestada pelo Orgão Requerente.

2.4. A Nota Fiscal deverá apresentar preços unitários dos itens conforme este Contrato e ainda
deverá conter os seguintes dados: modalidade e número da licitação, nº do empenho e dados

bancáHos; '

2.5. A contratada deverá apresentar nota fiscal de acordo com o que estabelece o

PROTOCOLO lCMS 42, de 3 de julho de 2009;

2.6. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades
eventualmente aplicadas.

2.7. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

2.8. No ato do pagamento de cada parcela, a Contratada entregará, a pedido da tesouraria,

as Certidões Negativas, ou positivas com efeitos negativas, de regularidade fiscal, que .

estejam vencidas após o procedimento licitatório

2. 9. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência,
sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento dos preços ou correção monetária.

CLÁUSULA33491013VIGÉNC

3.1. O prazo do presente CONTRATO será apartirdesua data de assinatura vigorando até 31/12/2019,

podendo ser prorrogado na forma da Lei_

_ÇLÁUSULAÁfÍiâí—iªDAZS OBRIGAÇÓE Í " ,
4.1. Entregar os produtos no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, a contar da ,data de

assinatura do contrato.

4.2. Realizar a entrega no prazo, no local e nas condições exigidas no Termo de Referência.

4.3. Entrêgar os produtos somente às pessoas autorizadas pelo recebimento.

4.4. Conferir o produto, no ato da entrega, juntamente com o responsável pelo recebimento.

  

 

  CLÁUêSÉMSªªCºN-STITUI,OBREG—AÇÓESLBACW , _, _
5.1. Efetuar os pagamentos devidos à contratada, na forma cónvencionada no instrumento
contratual, dentro do prazo previsto, desde que atendidas às formalidades necessárias;

5.2. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seu serviço

dentro das normas estabelecidas no contrato;

5.3. Comunicar à contratada, as possíveis irregularidades detectadas na execução do serviço
contratado;

5.4. Devolver todo e qualquer maíerial que estiver fora das especificações e solicitar

expressamente sua substituição.

5.5. Notificar a empresa de eventuais atrasos na entrega do objeto licitado.

5.6. Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

Contratada.

5.7. Adotar, sempre que necessárias medidas que visem sanar qualquer dificuldade

encontrada para a perfeita realização dos trabalhos.

5.8. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.

CLÁUSULA6DDSPRAZOSDEENTRE] , ,;CGNDiÇGEâ

6.1. O prazo de entrega dos produtos do presente Contrato não poderá ser superio & 20

(vinte) dias úteis, contados a partir da data de Autorização de Fornecimento.
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6.2. Os produtos, serão entregues, no setor de Almoxarifado central, localizado na Avenida

Floriano Rubim, s/nº — Centro — Ecoporanga/ES, no horário das 07h00min às 11h00min e

13h00min às 16h00min.
.

6.3. Para efeito de verificação da conformidade ou não do material fornecido com as .

especificações constantes do Edital, o setor de almoxarifado deverá ter o prazo de até 02 dias

úteis, contados da data da entrega, oportunidade em que o aceitará e verificará se o produto

está condizendo com o requisitado aí sim validará & nota fiscal.

6.4. O Município se reserva no direito de não receber ou devolver os produtos que estejam

em desacordo com as exigências deste Edital, devendo a empresa proceder a substituição.

6.5. A empresa deverá substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do

dia seguinte à entrega dos produtos, que deixar(em) de s'er(em) recebido(s), por não estar(em)

de acordo com as condições deste Edital.

6.6.0 ônus de correção de defeitos apresentados pelo equipamento ou substituição do

mesmo será suportado exclusivamente pela empresa contratada.
»

6.7. A entrega do objeto só estará caracterizada mediante o recebimento definitivo do mesmo,

ou seja, o aceite da nota fiscal correspondente pelo servidor responsável pelo seu

recebimehto.

cmusum—omscmzAçAo
_. ,, _ , ,, , ., ,

7.1. Afiscalização será exercida por pessoa designada pela Autoridade Competente, cabendo ,

a anotação em registro próprio de todas as ocorrências relacjonadas com a execução do

Contrato, determinando o que for necessário à regularidade das faltas ou defeitos.

7.2. A Secretaria Municipal de Assistência Social estabelecerá o critério de fiscalização do

cumprimento da obrigação resultante da licitação, por intermédio de servidor [...] designado

para esta finalidade.

7.3. Obriga-se & Contratada & permitir e facilitar a qualquer tempo, a fiscalização da

Contratante, facultando o livre acesso pela fiscalização, ao loca! do trabalho, registros e

documentos pertinentes ao contrato:

7.4. A Contratada sujeitar—se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante para

acompanhamento da execução do objeto. A existência da fiscalização de modo algum diminui

ou atenua a respºnsabilidade da contratada pela execução do objeto.

7.5. O fiscal do Contrato será designado pela autoridade competente, por meio de Portaria,

devendo,'para tanto, cumprir as exigências de fiscalização contidos no Termo de Referência.

 

  

  
CLÁUSULAS— RECURSGSFNANCÉÍ

Rºâ » ., , _

8.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão dos recursos na seguinte dotação .

orçamentária:

110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

os - ASSISTENCIA SOCIAL

244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

0026 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

2.130 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES Do CRAS

44905200000 - EQUiPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.   

 

  
GLAU'âULAª—DAssmçESABWNISTRA

TiX/Aã _

9.1. As sanções administrativas obedecerão ao disposto nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93,

“in totum”

9.11. A multa será esiipulada pela seguinte fórmula: M = 0,02 x C x D. Onde: M = yk Ior da

multa; C = valor da obrigação; D = número de dias em atriªso;

    *_*—__»—
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9.1. 2. Recusa ou atraso para emitir a nova proposta alterada pela etapa de
Iances/negociação; .

9.1.3. Recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração;
9.1 4. Recusar—-se a receber a requisição, Nota de Empenho, injustificadamente, ou se
havendo justificativa, esta não for aceita pela Municipalidade;
9 1. 5. incorrer em inexecução total ou parcial do contrato;

9.1.6. Poderá a Contratante, considerar inexecução total ou parcial do contrato, para
imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02 (dois) dias úteis do indicado para
a execução dos serviços;

9.2. A Contratante, para imposição das sanções, analisará as- circunstâncias do caso e as
justificativas apresentadas pela Contratada, sendo—lhe assegurada a ampla defesa e o
contraditório.

9. 3. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à contratada,
se houver, ou cobradas judicialmente;

9.4. Amulta & que se refere este item não impede que a Contratante rescinde unilateralmente
o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei;

9. 5. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso.

9. 6. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá () Contratado da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.

9. 7. Destarte () supracitado, nada impede que sejam aplicadas cumulativamente ou não as
demais sansões contidos no Artigo 87 da Lei 8. 666/93. ,
CLAUSULA10DARESCTDÃDntºÇDDTRMD
10 1. A Contratante poderá rescindir o contrato, de pleno direito,1ndependeºnte de interpelação
judiciai ou extrajudicial, nos casos previstos nos 311.77 e 78 da Lei nº. 8. 666/93 e suas
alterações, respondendo a parteinfratora pelos preju1203 que causar à outra.
CLÁUSULA11»DA;REWSÃD «— ., :". .ª ª
11.1. Poderá ser processada revisão contratual provocada pelo desequilíbrio econômico do
contrato e/ou diminuição do preço.

CLAUSLFLA 12—DAALTERAÇADCONTRATUAL ., _ . , , ,,

12.1. O Contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquerdas hipóteses previstasno
art. 65 da Lei 8.666/93 observando o limite estabelecido no parágrafo primeiro do referido
adgo.

CLÁUSULA 13 DAWNDULAÇA“ ' ;D j,"j _çÃD APLchvau—f , .
13.1. Esté Contrato é parte integrante do Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº
26/2019/PME/ES &: aos termos da proposta vencedora.

13.2. O presente Contrato será regido pelo disposto na Lei nº 8. 666/1993, Lei hº10.520/2002 .
e Decreto Municipal nº 5235/2014 e demais legislações aplicáveis ao assunto.

CLÁUSULA14—,—.DISPGSFÇÓESGEM '

14.1. Os termos deste contrato, na sua execução, serão dados em consonância com as
normas editalícias do quDIosdeu origem.

CLÁUSULA 1554;FORD ;fá: , . ,, . ,, »

15.1. Quaisquer questõesdeste CONTRATOserão dirimidas no foro da Comar de
Ecoporanga, ES.
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15.2. E, por estarem acordes, é o presente CONTRATO, depois de lido e achado conforme,
assinado pelas partes em presença de 02 (duas) testemunhas que também assinam 03 (três)

vias de igual teor.

  

MUNICÍPIO DE E OPORANGA-ES

ELIAS DAL COL

CONTRATANTE

," E 7 ' . ' Uf—

CENTER COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI

MOACYR ALEXANDRINO VIEIRA

CONTRATADA

. Ú ,,

ªv

RODRIGO AVID DE SOUZA

FISCAL DO CONTRATO

  

 

TESTEMUNH . &
 

  

 

  

  

158, af“
CENTER COMÉRCIO íNSTRUMENTOS

MUSICAIS LTDA - EPP
Av. Jerônimo Monteiro, 835 - Loja 01

Centro — CEP: 29010-003
L Vitória. « ES _,

«;DD-5151
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