
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

(Prefeitura do M unicípio de cEcoporanga

CONTRATO N° 112/2018

Que entre si celebram: O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito 
público, inscrita no CNPJ N°. 27.167.311/0001-04, situada a 
Rua Suelon Dias Mendonça, n°. 20 -  Centro -  Ecoporanga-ES 
neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr. ELIAS 
DAUCOL, brasileiro, portador do CPF N°. 478.812.757-15 e 
cédula de identidade n° 189.546-SSP-ES, residente e 
domiciliado neste Município, doravante denominada 
CONTRATANTE e a empresa D A M  PEREIRA DIVERSÕES 
ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob 
o n° 11.061.691/0001-50, sediada na Rua São Pedro, n° 05, Bairro 
Dom Bosco, na cidade de Cariacica (ES), neste ato 
representada por seu titular o Sr. Danniei Alves Moreira 
Pereira, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o 
n° 059.290.147-08 e Cédula de Identidade n° 2.236.167/SSP- 
ES, residente e domiciliado na Rua São Pedro, n° 02, Bairro 
Dom Bosco, na cidade de Cariacica (ES), doravante 
denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato, 
referente ao Pregão Presencial n° 032/2018, oriundo do 
Processo Administrativo n° 2867/2018. O Edital e seus anexos 
acima referidos são parte integrante deste instrumento, 
independentemente de transcrição, juntamente com a proposta 
contratada, ficando, porém, ressalvadas como não transcritas, 
as condições nela estipuladas que contrariem o estabelecido no 
Edital.

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Agosto (08) do ano de dois mil e dezoito 
(2018), o MUNICÍPIO DE ECOPORANGA e a CONTRATADA, ambos anteriormente 
qualificados, com base no Procedimento Licitatório Modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
n° 032/2018, nos termos da Lei n° 10.520/02 e da Lei 8.666/93 e suas alterações, 
resolvem celebrar o presente CONTRATO, observadas para tanto, as cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULA 1 -  OBJETO . £  SES «. £8"
1.1. Constitui objeto do presente CONTRATO a AQUISIÇÃO DE 25.100 (VINTE E , /
CINCO MIL E CEM) INGRESSOS PARA O PARQUE DE DIVERSÕES, CONTENDO f/V  
BRINQUEDOS MOTORIZADOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE, DESTINADOS ^
ÀS CRIANÇAS ENTRE 01 A 17 ANOS, QUE AS FAMÍLIAS SÃO CADASTRADAS 
NO CADÚNICO, NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E NOS PROJETOS SOCIAIS,
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OS INGRESSOS SERÃO DESTINADOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA 
UTILIZAREM NO PARQUE DE DIVERSÕES”, conforme discriminado na tabela 
abaixo:

ITEM CÓD. ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. VLR. UNIT. VLR. TOTAL
01 2283 INGRESSOS PARA 

ACESSO AO PARQUE DE 
DIVERSÃO (colorido: azul, 
rosa, amarelo, verde e 
branco conforme cada dia) 
contendo os brinquedos 
especificados abaixo:

UN 25.100 R$ 5.20 R$ 130.520,00

TOTAL............. ....R$ 130.520,00 (cento e trinta mil quinhentos e vinte reais)

1.2. LINHA INFANTIL
1.3. Charretinha ou similar -  capacidade mínima 10 ocupantes;
1.4. Playground -  capacidade mínima 20 ocupantes;
1.5. Scania -  capacidade mínima 10 ocupantes;
1.6. Moto ninja -  capacidade mínima 10 ocupantes;
1.7. Trenzinho- capacidade mínima 14 ocupantes;
1.8. LINHA ADOLESCENTE
1.9. Auto pista medindo 20 x 10m com 12 carros -  capacidade mínima 24 ocupantes;
1.10. Ranger capacidade máxima 32 ocupantes;
1.11. Brinquedo surf -  capacidade mínima 20 ocupantes;
1.12. Jumbo (elefantinho) 16m de diâmetro, capacidade mínima de 20 ocupantes;
1.13. Trem fantasma- capacidade mínima 12 ocupantes;
1.14. Barca viking -  capacidade mínima 24 ocupantes;
1.15. Montanha russa -capacidade para 24 ocupantes.
1.16. Roda Gigante -  capacidade máxima 36 ocupantes;
1.17. Tagadá capacidade máxima de 45 ocupantes.
1.18. LINHA INFANTO-JUVENIL
1.19. Carretão e ou Trenzinho da Alegria - capacidade 200 crianças, em dois andares, 
possuindo sistema de sonorização.

CLÁUSULA 2 -  FORMA DE FORNECIMENTO
2.1. O presente Contrato tem como forma de execução a “Execução Indireta”, sob o 
regime de empreitada intregral, em conformidade com o estabelecido no art. 10, II, b, 
da Lei n° 8.666/93

CLÁUSULA 3 -  DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1. O valor global deste CONTRATO é de R$: 130.520,00 (cento e trinta mil 
quinhentos e vinte reais).
3.2. O preço máximo a ser pago pelo Contratante, será o qual a proponente foi 
declarada vencedora;
3.3. Será efetuado o pagamento em até 15 (quinze) dias úteis, em conta-corrente, 
após a confecção da nota de liquidação da despesa, efetuada pela Secretaria
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Municipal de Finanças, tendo sido a Nota Fiscal devidamente atestada pelo Órgão 
Requerente.
3.4. A Nota Fiscal deverá apresentar preços unitários dos itens conforme este 
Contrato e ainda deverá conter os seguintes dados: modalidade e número da licitação, 
n° do empenho e dados bancários; A contratada deverá apresentar nota fiscal de 
acordo com o que estabelece o PROTOCOLO ICMS 42, de 3 de julho de 2009;
3.5. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas.
3.6. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
3.7. No ato do pagamento, 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.
3.8. 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.

CLÁUSULA 4 - D A  VIGÊNCIA
4.1. O prazo do presente CONTRATO será até 31 (trinta e um) de dezembro de 2018, 
podendo ser prorrogado na forma da Lei.
4.2. A vigência deste contrato iniciar-se-á a partir da data de sua assinatura.
4.3. O evento será realizado nos dias 01, 02, 03, 04 e 05 de outubro do corrente ano, 
podendo ser alterado se necessário.

CLÁUSULA 5 -  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. Cumprir fielmente o que estipula no Edital e Termo de Referência do Pregão n° 
032/2018.
5.2. Responsabilizar-se por todas as reclamações e arcar com ônus decorrentes das 
ações judiciais por prejuízos havidos e originados da execução de suas obrigações 
contratuais e que possam ser erguidas contra a contratante por terceiros.
5.3. Acatar as exigências da contratante quanto à execução dos serviços.
5.4. Efetuar a entrega dos bens/serviços em perfeitas condições, no prazo e local 
indicados pela administração, em estrita observância das especificações do Edital e 
da Proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhamento dos 
bens/serviços.
5.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 
12,13,18 e 26 do código de defesa do consumidor (Lei n°. 8.078 de 1990).
5.6. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da administração, 
substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 
24 (vinte e quatro) horas, o produto/serviço com avarias ou defeitos.
5.7. Comunicar a administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que antecede a 
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com 
a devida comprovação.
5.8. Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações, 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas 
condições autorizadas no Termo de Referência ou na Minuta do Contrato.
5.9. Garantir a qualidade do objeto licitado, obrigando-se a repor aquele que 
apresentar defeitos, nos termos do subitem anterior.
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5.10. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, comerciais e previdenciários 
resultantes do fornecimento.
5.11. Prestar informações/esclarecimentos solicitados pela Contratante, bem como 
atender suas reclamações inerentes ao fornecimento do objeto, principalmente quanto 
à qualidade, providenciando a imediata correção das deficiências, falhas ou 
irregularidades constatadas. 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.
5.12. Colocar à disposição da Contratante todos os meios necessários à 
comprovação da qualidade dos materiais, permitindo a verificação de sua 
conformidade com as especificações.
5.13. Emitir as notas fiscais dos produtos/serviços fornecidos e apresentá-las à 
Contratante.
5.14. Arcar com todas as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por 
seus empregados quando da execução do objeto contratado.
5.15. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento 
das obrigações assumidas.
5.16. Manter, até o cumprimento das obrigações, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA 6 -  CONSTITUI OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1. Proporcionar todas as facilidades para a Contratada executar o fornecimento do 
objeto conforme o Termo de Referência, inclusive comunicando por escrito qualquer 
ocorrência relacionada ao fornecimento dos materiais.
6.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto conforme 
Termo de Referência, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, registrando as 
falhas detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências que exijam medidas 
imediatas.
6.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas no fornecimento do objeto licitado para que sejam 
adotadas as medidas corretivas necessárias.
6.4. Devolver todo e qualquer material que estiver fora das especificações e solicitar 
expressamente sua substituição.
6.5. Notificar a empresa de eventuais atrasos na entrega do objeto licitado.
6.6. Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela Contratada.
6.7. Adotar, sempre que necessárias medidas que visem sanar qualquer dificuldade 
encontrada para a perfeita realização dos trabalhos.
6.8. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, com as Notas 
Fiscais/Faturas devidamente atestadas.
6.9. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias. 

CLÁUSULA 7 -  DOS PRAZOS DE ENTREGA, CONDIÇÕES
7.1. O parque deverá fornecer as carteias de ingressos de acordo com a arte que 
será enviada pela Secretaria Municipal de Assistências Social (em papel Super Bond 
picotado), e entregues à secretaria municipal de assistência social em até 72 horas 
após assinatura do contrato.
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7.2. Os produtos, serão entregues, no setor de Almoxarifado central, localizado na 
Avenida Floriano Rubim, s/n° -  Centro -  Ecoporanga/ES, no horário das 08h00min às 
HhOOmin e 13h00min às 16h00min.
7.3. Para efeito de verificação da conformidade ou não do material 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 aí sim validará a 
nota fiscal. 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.
7.4. A empresa deverá substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a 
contar do dia seguinte à entrega dos produtos, que deixarem de serem recebidos, por 
não estarem de acordo com as condições deste Edital.
7.5. O ônus de correção de defeitos apresentados pelo equipamento ou substituição 
do mesmo será suportado exclusivamente pela empresa contratada.
7.6. 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.

CLÁUSULA 8 -  DA FISCALIZAÇÃO
8.1. A fiscalização será exercida por Flavia Mara Costa Martins, designada pela 
Autoridade Competente, cabendo a anotação em registro próprio de todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for 
necessário à regularidade das faltas ou defeitos.
8.2. A Secretaria Municipal de Finanças estabelecerá o critério de fiscalização do 
cumprimento da obrigação resultante da licitação, por intermédio de servidor 
designado para esta finalidade.
8.3. Obriga-se a Contratada a permitir e facilitar a qualquer tempo, a fiscalização da 
Contratante, facultando o livre acesso pela fiscalização, ao local do trabalho, registros 
e documentos pertinentes ao contrato.
8.4. 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.
8.5. 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.

CLÁUSULA 9 -  RECURSOS FINANCEIROS.
9.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão dos recursos na seguinte 
dotação orçamentária:
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
0 8 -ASSISTÊNCIA SOCIAL 
244 -  ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 
0026 -  PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
2.097 -  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS 
33903900000 -  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 
1301000 -  RECURSOS DO FNAS 
CLÁUSULA 10 -  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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10.1. As sanções administrativas obedecerão ao disposto nos artigos 86 a 88 da Lei
8.666/93 e alterações “in totum“.
10.2. Conforme prevê o Art. 86 da Lei 8.666/93 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.
10.3. Constitui em faltas em que poderão ser aplicadas as sanções previstas nos itens
8.1 e 8.2:
10.3.1. Recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração;
10.3.2. Recusar-se a receber a ordem de serviço, injustificadamente, ou se havendo 
justificativa, esta não for aceita pela Municipalidade;
10.3.3. Incorrer em inexecução total ou parcial do contrato.
10.3.4. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, para 
imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 05 (cinco) dias úteis do indicado para 
entrega do objeto.
10.4. A Administração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas pela Contratada, sendo-lhe assegurada a ampla defesa 
e o contraditório.
10.5. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
contratada, se houver, ou cobradas judicialmente.
10.6. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
10.7. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da 
garantia do contratado faltoso.
10.8. 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.
CLÁUSULA 11 -  DA RESCISÃO DO CONTRATO

11.1. A Contratante poderá rescindir o contrato, de pleno direito, independente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos previstos nos art. 77 e 78 da Lei n°. 
8.666/93 e suas alterações, respondendo a parte infratora pelos prejuízos que causar à 
outra.
CLÁUSULA 12 -  DA REVISÃO
12.1. Poderá ser processada revisão contratual provocada pelo desequilíbrio econômico 

do contrato e/ou diminuição do preço.
CLÁUSULA 13 — DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
13.1. O Contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas 

no art. 65 da Lei 8.666/93, observando o limite estabelecido no parágrafo primeiro do 
referido artigo.
CLÁUSULA 14 -  DA VINCULAÇÃO E DA LE
14.1. Este Contrato é parte integrante do Edital do PREGÃO PRESENCIAL N° 
032/2018/PME/ES e aos termos da proposta vencedora.
14.2. O presente Contrato será regido pelo disposto na Lei n° 8.666/1993, Lei n° 
10.520/2002 e Decreto Municipal n° 5.235/2014 e demais legislações aplicáveis ac 
assunto.

CLÁUSULA 15 -  DISPOSIÇÕES GERAIS
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15.1. Os termos deste contrato, na sua execução, serão dados em consonância com as 
normas editalícias do qual os deu origem.
CLÁUSULA 16 -F O R O ■ S i
16.1. Quaisquer questões deste CONTRATO serão dirimidas no foro da Comarca de 
Ecoporanga, ES.
16.2. 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.

. w
MUNICÍPIO d e  e c o p o r a n g a / e s

ELIAS DAUCOL 
CONTRATANTE

D a m  p e r e ir a  d iv e r s õ e s  m e

DANNIEL ALVES MOREIRA PEREIRA
CONTRATADA

CPF: 057.473.897-50
Fiscal do Contrato

TESTEMUNHAS:

NOME:

NOME:

CPF: m y y s z y jcf
CPF: c e i /F iO l  - a D
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