
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO GERENCIADOR

CONTRATO Nº: 068/2017 marª*-Í

Que entre si celebram: O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, ESTADO DO ESPÍRITO

SANTO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ Nº. 27.167311/0001—04,

situada a Rua Suelon Dias Mendonça, nº. 20 — Centro — Ecoporanga-ES neste ato

representado pelo seu Prefeito o Sr. ELIAS DAL'COL, brasileiro, portador do CPF Nº.

478.812.757-15 e cédula de identidade nº. 189.546-SSP-ES, residente e domiciliado

neste Município, doravante denominada CONTRATANTE e AUTOBAHN
CAMlNHõES E ÓNIBUS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no
CNPJ/CPF sob o nº 01.266272/0001-09, sediada na Rodovia BR 101 Norte, s/nº,

parte, Km 265, Bairro Carapina, na cidade de Serra(ES), CEP 29176-798, neste ato

representada pelo Sr. Carlos Alberto dos Santos, brasileiro, solteiro, empresário,
inscrito no CPF sob o nº. 962.217207-53 e Cédula de identidade nº 785.866 —

SSPES, residente na Rua das Cotovias, 100 — Condomínio Villaggio Manguinhos,

apto. 702 — Portal de Manguinhos — Serra — ES — CEP 29,160—001, doravante

denominada CONTRATADA, fica justo e contratado, consoante as cláusulas e

condições abaixo estabelecidas, o seguinte:

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Dezembro (12) do ano de 2017 (dois mil e dezessete), o MUNlCíPlO DE

ECOPORANGA/ES e a CONTRATADA, ambos anteriormente qualificados, com base no Procedimento Licitatório

Modalidade PREGÃO ELETRÓNICO nº 009/2017, da SEAG - Secretaria de Estado da Agricultura, abastecimento,

Aquicultura e Pesca, nos termos da Lei nº 10.520/02 e da Lei 8666/93 e suas alterações, resolvem celebrar o

presente CONTRATO, observadas para tanto, as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA 1 - OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente CONTRATO a aquisição de 01 (um) CAMlNHÃO TOCO COM CAÇAMBA

BASCULANTE, conforme discriminado no Termo de Referência do Processo nº 006761/2017 PME/ES, decorrente

da Adesão a Ata de Registro de Preços nº 023/2017 oriunda do Pregão Eletrônico nº 009/2017 da SEAG -

Secretaria de Estado da Agricultura, abastecimento, Aquicultura e Pesca.

CLÁUSULAZ- DA VIGÉNCIA

2.1. O prazo de vigência deste contrato será de 06 (seis) meses, contados a partir da data de sua assinatura,

podendo ser prorrogado na forma da Lei.

CLÁUSULA 3 - DOS PREÇOS E CONDIÇõES DE PAGAMENTO

3.1. O valor global deste CONTRATO é de R$: 179.150,00 (cento e setenta e nove mil cento e cinquenta reais). “

3.2.0 preço máximo a ser pago pelo Contratante, será aquele registrado na Ata de Registro de Preços nº ,023/2017 da SEAG. Í ,
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3.3. Será efetuado o pagamento em ate' 15 (quinze) dias úteis, em conta-corrente da Detentora da Ata, após—a

confecção da nota de liquidação da despesa, efetuada pela Secretaria 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 registrado na Ata de Registro de Preços

023/2017 e ainda deverá conter os seguintes dados: modalidade e número da licitação, nº do empenho e dados

bancários.

3.5. A contratada deverá apresentar nota fiscal de acordo com o que estabelece o PROTOCOLO ICMS 42, de 3 de

julho de 2009.

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

3.7. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

3.8. 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.

3..9 Nenhum pagamento será efetuado a 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 - DAS OBRIGAÇÓES DA CONTRATADA

4.1. Cumprir fielmente as obrigações contidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 009/2017, bem como as condições

contidas na Ata de Registro de Preços nº 023/2017 da SEAG.

4.2. Entregar o objeto no Almoxarifado da Prefeitura de Ecoporanga/ES, no horário compreendido entre as

07h00min até as 16h00min em dia de expediente.

CLÁUSULA 5 - CONSTITUI OBRIGAÇÓES DA CONTRATANTE

5.1. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa fornecer do objeto deste, inclusive

comunicando por escrito qualquer ocorrência relacionada ao fornecimento do(s) material(s).

5.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização do recebimento do objeto sob os aspectos quantitativos e

qualitativos, registrando as falhas detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências que exijam medidas
imediatas.

5.3. Promover, através da Secretaria Municipal de Agricultura, o recebimento do equipamento entregue, mediante

confrontação de suas características e especificações com as especificações exigidas no Termo de Referência do
Processo nº 6351/2017.

5.4. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no

fornecimento do equipamento, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

5.5. Devolver o objeto que estiver fora das especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 023/2017

SEAG e solicitar expressamente sua substituição.

5.6. Notificar a empresa de eventuais atrasos na entrega do objeto.
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5.7. Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada.

5.8. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, com as Notas Fiscais/Faturas devidamente
atestadas.

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

CLÁUSULA e - DOS PRAZOS DE ENTREGA, couorções

6.1.0 prazo para entrega dos produtos, será, mediante a autorização de compra, em até 30 (trinta) dias corridos

após a emissão da Autorização de Fornecimento.

6.2. Os veículos, 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. Os veículos deverão ser novos, e estarem em perfeitas condições de uso.

6.4.0 Município reserva-se no direito de não receber ou devolver os veículos que estejam em desacordo com as

características contidas na Ata de Registro de Preços nº 023/2017 SEAG, devendo a empresa proceder a

substituição.

6.5. A empresa deverá substituir, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do dia seguinte à entrega do

equipamento, que deixar(em) de ser(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 recebimento.

CLÁUSULA 7 - DA FISCALIZAÇÃO

7.1. A fiscalização será exercida por pessoa 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 a regularidade das faltas ou defeitos.

7.2. A Secretaria Municipal de Agricultura estabelecerá o critério de fiscalização do cumprimento da obrigação

resultante da licitação, por intermédio de servidor designado para esta finalidade.

7.3. 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.

, 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.

7.5.0 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.

CLÁUSULA 8 — RECURSOS FINANCEIROS.

8.1. Os recursos são provenientes dos CONVÉNIOS:
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Exif-;; ,5
8.1.1. SICONV nº 784.468/2013, Contrato de Repasse nº 1005084-72 e

8.1.2. SICONV 835393/2016, Contrato de Repasse nº 1034101—08

CLÁUSULA 9 - DAS SANÇÓES ADMINISTRATIVAS

9.1. As sanções administrativas obedecerão ao disposto nos artigos 86 a 88 da Lei 8666/93 e alterações "in
totum“.

9.2. Conforme prevê o Art. 86 da Lei 8666/93 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.

9.3. Constitui em faltas em que poderão ser aplicadas as sanções previstas nos itens 8.1 e 8.2:

9.3.1. Recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente,

dentro do prazo estabelecido pela Administração.

9.3.2. Recusar—se a receber a Autorização de Fornecimento. injustificadamente, ou se havendo justificativa, esta

não for aceita pela Municipalidade.

9.3.3. incorrer em inexecução total ou parcial do contrato.

9.4. 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.

9.5.A Administração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as justificativas

apresentadas pela Contratada, sendo-Ihe assegurada a ampla defesa e o contraditório.

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

cobradas judicialmente.

9.7. 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.

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

9.9. 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 10 - DA RESCISÃO DO CONTRATO

10.1.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 nº. 8.666/93 e suas alterações, respondendo a parte

infratora pelos prejuízos que causar a outra.

CLÁUSULA 11 - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

11.1. O Contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 65 da Lei 8666/93,

observando o limite estabelecido no parágrafo primeiro do referido artigo.

CLÁUSULA 12 - DA VINCULAÇÃO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

12.1. Este Contrato originou-se das condições estipuladas no Edital PREGÃO ELETRÓNlCO Nº 00009/2017

SEAG e da Ata de Registro de Preços nº 023/2017 SEAG.
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12.2. O presente Contrato será regido pelo disposto na Lei nº 8. 666/1993, Lei nº 10. 520/2002 Decreto Mun/FW ''''''

nº 5213/2014 e demais legislações aplicáveis ao assunto.

CLÁUSULA 13 - DISPOSIÇÓES GERAIS

13.1. Os termos deste contrato, na sua execução, será dado em consonância com as normas editaiícias do qual os

deu origem.

CLÁUSULA 14 - FORO

14.1. Quaisquer questões deste CONTRATO serão dirimidas no foro da Comarca de Ecoporanga, ES.

E, por estarem acordes, e o presente CONTRATO, depois de lido e achado conforme, assinado pelas partes em
presença de duas testemunhas que também assinam 03 (três) vias de ' uai teor.

MUNICÍP/OD C PORANGA—ES

&» Eiª» “l“-

TESTEMUNHA: W CPF: &? $U,“

TESTEMUNHA: CPF: (“?/3: 2-2 3% ? vi 'O

eli passasse
, Av. Central, 35.63- Pq Res Laras/giras, Carapina- Serra- ES Cep

** , io DE REG/STROCii/itETABELIONATO

anno DE cururu . SERRA-ES »

/ Av.Centrªl.1563
. “ ..“ Laranjeiras ** Serra - ES '&? - " .ªª'ç : ' '

Rua Sue/on Dias Mendonça, nº. 20 — Centro — Ecoporanga — ES Tele/fax: 27-3755-2905 - contratos.ecoporanga©gmail.com Página 5


