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ESTADO DO ESPÍRITQ SANTO

DEPARTAMENTO DE LICITACOES ECONTRATOS

PUB DO EM.CONTRATO Nº 059/2019 ºmº .é?
. om“, & 0 WUf—ÍS

Que entre si celebram: O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito
no CNPJ Nº. 14.798.479/0001-68, situada a Avenida Floriano Rubim, nº.
1279 — Centro — Ecoporanga-ES neste ato representada pela Secretária
Municipal de Saúde, a Sr.ª Ana Lúcia Alves Pereira, brasileira,
divorciada, portadora do CPF Nº. 089.291 .007-08 e Cédula de Identidade
nº 1.715.818 SSP ES, residente e domiciliada neste Município, doravante
denominada CONTRATANTE e AGROPAULOS PRODUTOS
SANEANTES LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ
sob o nº. 13.633.230/0001—30, sediada na Rua Itaoca, nº 222, Praia de
Itaparica, na cidade de Vila Velha-ES, CEP: 29.102-205 neste .ato
representada por seu Sócio Administrador o Sr. PAULO AFONCIO
MACHADO, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº. 819237246-
49, residente e domiciliado na Rua Tulipa, nº 251, Jardim Asteca, na
cidade de Vila Velha-ES, CEP: 29.104-501; doravante denominada
CONTRATADA, fica justo e contratado, consoante as cláusulas e
condições abaixo estabelecidas, o seguinte:

Aos três (03) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e dezenove (2019), 0 MUNICÍPIODE ECOPORANGA e a CONTRATADA, ambos anteriormente qualificados, com' base noProcedimento Licitatório Modalidade PREGÃO PRESENCIAL n.º 023/2019 nos termos da Lei nº10.520/02 e da Lei 8.666/93 e suas alterações, resolvem celebrar o presente CONTRATO,
to, as cláusulas e condições seguintes:
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objeto do presente CONTRATO o fornecimento de materiais conforme
   

 

  
 

     
       
  

 

discriminados abaixo:

em ' . º “ ?ªsºnidºliªht Vª'ºf'íQÉªLTERMONEBULI o automatizado  com sistema de controle remoto controlado de
dentro da cabine,indicado para ultilização sobre
veículos para desinsetização de grandes áreas e
uso em campanha de saúde pública.equipado com
sistema cona calda eletrônica,em caso de
desligamento da turbina,corta a calda em apenas
2 segundos.-peso: 70 kg -alimentação:12 volts
(pela tomada do veículo)—produção média de
fog:70 m3/s;-produção de partículas:<15micras-
consumo médio de gás:2,0kg/h -consumo de
calda:até 25 1/h capacidade de calda: 50 litros;-
construção:conjunto montado em chasis de aço
carbono, tratado com pintura eletrostática,
ressonador confeccionado em aço inox refratário;-
tanque de calda em polipropileno-sistema de )
partidazeletrônica por controle remoto-sistema

    

  

     

   

   

   

    

   

 

R$ 26.000,00 R$ 26.000,00
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corta caldazeletrônico com corte de 2 segundos- '

 

sistema de fog: controle remoto com bomba
elétrica - garantia de 12 meses.acessórios
inclusosz-funil flexível com peneira resistente a
combustíveI—escova de aço para limpeza da
turbina -tanque de 50 litros reserva para
preparação e transporte de calda - manual do
usuário.garantia de fábricaz12 meses com
assistência-técnica. — MARCA/MODELO: MEGAFOG
MONSTER

L TOTAL......................................................R$ 26.000,00

2.1. O valor global deste CONTRATO é de R$: 26.000,00 (vinte e seis mil reais);
2.2.0 preço máximo a ser pago pelo Contratante, será o qual a proponente foi declaradavencedora;

2.3. Será efetuado o pagamento em até 15 (quinze) dias úteis, em conta-corrente, após aconfecção da nota de liquidação da despesa, efetuada pela Secretaria Municipal de Finanças,tendo sido a Nota Fiscal devidamente atestada pelo Órgão Requerente.
2.4. A Nota Fiscal deverá apresentar preços unitários do(s) item(ns) conforme este Contrato eainda deverá conter os seguintes dados: modalidade e número da licitação, nº do empenho edados bancários;

2.5. A contratada deverá apresentar nota fiscal de acordo com o que estabelece o PROTOCOLOICMS 42, de 3 de julho de 2009;

2.6. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidadeseventualmente aplicadas.
-

2.7. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
2.8. No ato do pagamento de cada parcela, a Contratada entregará, a pedido do órgãorequerente, 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 qualquerobrigação financeira que lhe for impos'ta em virtude de penalidade ou inadimplência, sem queisso gere direito ao pleito de reajustamento dos preços ou correção monetária.
CLÁUSULA 3 - VIGÉNCIA
3.1. Prazo de vigência do Contrato será até 31 de dezembro de 2019, com início da assinaturado instrumento contratual, podendo ser prorrogado de acordo com o Art. 57 da Lei 8666/93, caso
_Dºçesêáfiº- . ,. ,

., %%ammn J.. & « , , , , .
4.1. Fornecer os produtos, obrigatoriamente, de acordo com as suas especificações,
quantitativos e demais condições estipuladas no Termo de Referência, responsabilizando-se pelasubstituição dos mesmos, na hipótese de se constatar, quando do recebimento, estar em
desacordo com as referidas especificações.

4.2. Colocar à dispoSição da Contratante todos os meios necessários à comprovação da &qualidade dos produtos, permitindo a verificação de sua conformidade com as especificações. "
4.3. Emitir a(s) note(s) fiscal (is) dos produtos fornecidos e apresentá-Ias à Contratante.
4.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros,
decorrente da culpa ou dolo, quando da execução do fornecimento, não excluindo ou reduzmdo
esta responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante.

  

    

   

  

  'w,
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4.5. Arcar com todas as despesas decorrentes de qualquer" infração cometida por seus
empregados quando da execução do objeto contratado.

4.6. Arcar cºm todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações assumidas.

4.7. Manter, até o cumprimento das obrigações, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.

4.8. A empresa deverá informar o número de telefone e e-mail para recebimento de informações,
correspondências ou qualquer outro tipo que a Contratada necessitar.

, a , . TR »
5.1. Proporcionar todas as facilidades para a Contratada executar o fornecimento do objeto do
presente no Termo de Referência, inclusive comunicando por escrito qualquer ocorrência
relacionada ao fornecimento do(s) equipamento(s).

5.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do presente no Termo
de Referência, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, registrando as falhas detectadas e
comunicando à Contratada as ocorrências que exijam medidas imediatas.
5.3. Promover, através do Setor de Almoxarifado, o recebimento dos produtos entregues
equipamento entregue, mediante confrontação de suas características e especificações com as
especificações exigidas neste Termo de Referência.

5.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas nos produtos, para que sejam substituidos.

5.5. Notificar a empresa de eventuais atrasos na entrega dos produtos.
5.6. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, com as Notas Fiscais/Faturas
devidamente atestadas.

5.7. Aplicar as sanções administrativas quando se fizerem necessárias
i» _, . 335 ;? «2: «& 3,5 «» «a '

mediante a autorizaçao de compra, em

     

 

&

 

6.1.0 prazo para entrega do(s) equipamento(s), será,
até 20(vinte) dias úteis.

6.2. O(s) equipamento(s), objeto desta licitação, serão entregues, no setor de Almoxarifado
central, localizado na Avenida Floriano Rubim, s/nº — Centro — Ecoporanga/ES, no horário das
08h00min às 11h00min e 13h00min às 16h00min.
6.3. O(s) equipamento(s) deverá ser novos, e estarem em perfeitas condições de uso.
6.4. Para efeito de verificação da conformidade ou não do equipamento fornecido com as
especificações constantes do presente 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 ai sim validará a nota fiscal.

6.5.0 Municipio se reserva no direito de não receber ou devolver o(s) equipamento(s) que
estejam em desacordo com as exigências deste edital, devendo a empresa proceder a
substituição.

6.6. A empresa deverá substituir, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do dia
seguinte à entrega do(s) equipamento(s), que deixar(em) de ser(em) recebido(s), por não
estar<em) de acordo com as condições deste edital.

6.7. O ônus de correção de defeitos apresentados pelo equipamento ou substituição do mesmo
será suportado exclusivamente pela empresa contratada.

6.8. 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 recebimento.  
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7.1. A fiscalização será exercida por pessoa designada pela Autoridade Competente, cabendo aanotação em registro próprio de todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato,determinando o que for necessário à regularidade das faltas ou defeitos.
7.2. A Secretaria Municipal de Saúde estabelecerá o critério de fiscalização do cumprimento daobrigação resultante da licitação, por intermédio de servidor designado para esta finalidade.
7.3. Obriga-se & Contratada a permitir e facilitar a qualquer tempo, a fiscalização da Contratante,facultando o livre acesso pela fiscalização, ao local do trabalho, registros e documentospertinentes ao contrato.

7.4.A Contratada sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante paraacompanhamento da execução do objeto. A existência da fiscalização de modo algum diminuiou atenua a responsabilidade da contratada pela execução do objeto.
7.5.0 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.

8.1. As despesas decorrentes deste Contrato
orçamentária:
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 

   
      

correrão dos recursos na seguinte dotação

. 004 _ VIGILÃNCIA EM SAÚDE
10-SAÚDE
305 - VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA
0022 - AçõEs COLETIVAS DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE
2.077 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS AçõEs DE VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

 

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

9.2. A multa será estipulada pela seguinte fórmula: M = 0,02 x C x D. Onde: M = valor da multa;C = valor da obrigação; D = número de dias em atraso.
9.3. Constitui em faltas que poderão ser aplicadas as sanções previstas nos itens 9.1 e 9.2 eainda:

9.4. Recusar—se a receber a requisição, Nota de Empenho, injustificadamente, ou se havendojustificativa, esta não for aceita pela Municipalidade;

9.5. Incorrer em inexecução total ou parcial do contrªto.

9.6. A Contratante, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e asjustificativas apresentadas pela Contratada, sendo-Ihe assegurada a ampla defesa e ocontraditório. '

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

9.8. A multa a que se refere este item não impede que a Contratante rescinde unilateralmente ocontrato e aplique as demais sanções previstas na lei. r
9.9. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia docontratado faltoso.
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9.10. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá o Contratado da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.

 

9.11. Destarte o supracitado, nada impede que sejam aplicadas cumulativamente ou não os
demais sansões contidos no Artigo 87 da Lei 8.666/93.

10.1. A Contratante poderá rescindir o contrato, de plenó direito, independente de interpelação
judicial ou extrajudicial, nos casos previstos nos art. 77 e 78 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações,
respondendo a parte infratora pelos prejuizos 'que causar à outra.

     

  

  

  &; .. "º'fw

11.1. Poderá ser processada revisão contratual provocada pelo desequilibrio econômico do
contrato e/ou diminui ão do reço.

  
   
12.1. O Contrato podera ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art.
65 da Lei 8.666/93, observando o limite estabe

do edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº O23/2019/PME/ES

 

  

 

   

13.1. Este Contrato é parte integrante

e aos termos da proposta vencedora.

13.2. O presente Contrato será regido pelo disposto na Lei nº 8666/1993, Lei'nº 10.520/2002 e
Decreto Municipal nº 5235/2014 e demais legislações aplicáveis ao assunto.

u . s.. . .. <
14.1. Os termos deste contrato, na sua execução, serão dados em con'sonância com as normas
editalícias do qual os deu origem.
5,3;

    

 
”iª   

      
15.1. Quaisquer questões deste CONTRATO serao dirimidas no foro da Comarca de Ecoporanga,

, ES.

15.2. É, 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.

MUNICÍPIOD COPORANGA-ES

ELIAS DAL COL

CONTRATANTE

 

ANA LÚCIA ALVE PEREiRA

CONTRATANTE

 

% Rua Suelon Dias Mendonça, nº. 20 — Centro — Ecoporanga — ES TeIe/fax: 27—3755—2905 — E—maii: Mªcacªecoporahga.es.gov.br Página 5



%%
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÓES E CONTRATOS

/ ,

AGROPA OS ODUTOS, ANEANTES LTDA
PAU O AFONCIO MACHADO

CONTRATADA

  

 

[933% &&qu JLLWCA
POLYANE RODRIGUES LIMA

Matricula nº 405107

Fiscal do Contrato

TESTEMUNHAÉdNuQQ nin jam do ço'Qom CPF: Joi 891460? «SL,
TESTEMUNHA; xm & ânion“ (7ª. && %AUGVCPFÍÁOÇ) 66 5 0 H .O 6

' CARTÓRIO DE REGISTRO QVILE TOD iLAVELHA- CURSAL)£“'"ª2£É1fÁ'ºªª“—'f
MATRIZ, RUA CABO AYLSON ES, 385 - CE T-RO - TEI ( 3229-3803 A TÉLEFAX'( 322930235 , VILA VELHA/ES
SUCURSAL AV STA LEOPO - CEL (27)99962—0714 - CO TAPARICA- VILAVELHA/ ES

 

   

 

  

 

  
 

João Ferre! ah!.»ªalvi Escrevenie Subs? to Deslgnad
Seio Dígííal 024820NZP190105905 Emm mentos   

   

04 073/2013
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