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CONTRATO Nº. 035/2018

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ECOPORANGA/ES, E A EMPRESA ANTONIO CARLOS DA SILVA - ECOPORANGA WAGEN EPP,

CONFORME PROCESSO Nº 0307/2018 DA ATADE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2017, ORIUNDA
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017.

O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Suelon Dias

Mendonça, 20, Centro, Ecoporanga/ES, Inscrita no CNPJ sob o nº 27.167,311/0001-04, neste ato
representado pelo seu Prefeito, o Sr. ELIAS DAL'COL, brasileiro, divorciado, portador do CPF sob o nº
478.812.757-15 e Carteira de Identidade RG sob o nº 189.546 SSP/ES, residente e domiciliado na

Fazenda Jaqueline, Córrego do Cavaco, s/n, Zona Rural, Ecoporanga-ES; FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o nº 14.798479/0001-68, Administrado pela Secretaria Municipal de
Saúde, a Sr ª. LÚCIA BARBOSA KAISER, brasileira, divorciada, portador do CPF sob o nº

009.826.897-05 e Carteira de Identidade RC sob o nº 991.153 SSP/ES, residente na rua
Francisco Bento Ferreira, 414 — Divino Espírito Santo, neste município, doravante denominado
CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa ANTÓNIO CARLOS DA SILVA - ECOPORANGA WAGEN

EPP pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/CPF sob o nº 30.673,479/0001-98 , sediada na
Av. José de Assis Baêta, nº. 114, bairro Centro, na cidade de Ecoporanga/ES, CEP: 29850-000, neste ato

representada por seu Sócio Administrador Sr. PABLO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA, brasileiro(a),
Casado, inscrito(a) no CPF sob o nº. 106.666.257-60, residente e domiciliado(a) na Rua Dina de
Carvalho, S/N, bairro: Orfeu Gonçalves, na cidade de Ecoporanga/ES, doravante denominadota)
CONTRATADA, fica justo e contratado, consoante as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, o
seguinte:

Aos vinte e um (21) dias do mês de março do ano] de dois mil e dezoito (2018), 0 MUNICÍPIO DE
ECOPORANGA-ES e a CONTRATADA, ambos anteriormente qualificados, com base no Procedimento
Licitatório, Modalidade Pregão Presencial n.º 0000006l2017IPMEIES nos termos da Lei nº 10.520I02 e da Lei
8.666193 e do Decreto Municipal 5.213l2014, e ainda, conforme o Processo Administrativo nº 0307/2018 de 09

(nove) de Março de 2018, resolvem celebrar o presente CONTRATO, observadas para tanto, as cláusulas e
condições seguintes:

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

%“ - Constitui objeto do presente CONTRATO a Contratação de empresa especializada na prestação deV, serviços de manutenção preventiva e corretiva abrangendo acessórios, alinhamento, arrefecimento,

nª.,

balanceamento em geral, capotaria, confecção de chaves, elétrica, eletrônica, lanternagem, lavagem
geral, lubrificação, mecânica geral, pintura, refrigeração, revisão elétrica e eletrônica, tornearia de
tornearia em geral, solda em geral, serviços em condicionares de ar veicular (incluindo a higienização,

» reposição de gás refrigerante bem como a troca dos filtros), tapeçaria, vidraçaria dos veículos
pertencentes à frota do poder Executivo Municipal,-inclusive serviços de guincho/prancha, assim como

, aqueles que vierem a ser adquiridos no periodo de vigência da contratação com o necessário
fornecimento de peças originais ou paralelas e acessórios de reposição com padrões de qualidade e
garantia".
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2 - CLÁUSULA SEGUNDA— DOS FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS

2.1 - Serão contemplados neste contrato, os serviços constantes na tabela abaixo conforme Registrado na Ata de

Registro de Preços nº 003/2017 do Pregão Presencia! nº 006/2017 por secretaria. Tabela detalhada, noanexol

2.2 - Tabela de Serviços:

DESCRIÇÃO ' VALOR R$ TOTAL R$
Fornecrmento de Peças (originais e paralelas) R$ 60.000,00 R$ 1203000300Servrços de mao de obra / Gurncho R$ 60.000,00

2.3 - A forma de fornecimento dos serviços, peças e acessórios, serão aquelas contidas no Termo de Referência do

Edital do Pregão Presencial nº 006/2017.

3 - CLÁUSULA TERCEIRA — DOS PREÇOS E CONDICOES DE PAGAMENTO

3.1 - O valor global deste contrato refere-se ao saldo remanescente da Ata de Registro de Preços nº 003/2017.

3.2 - O valor global deste CONTRATO e' de R$: 120.000,00 (cento e vinte mil reais);

3.3 - Somente será pago a Contratada os valores concernentes aos serviços prestados e às peças/acessórios
fornecidos.

3.4 - O pagamento da despesa será efetuado em até 15 (quinze) dias, em conta-corrente da CONTRATADA, apos
a confecção da nota de liquidação, devendo previamente ser devidamente atestada pela Gestora do Fundo
Municipal de Saúde.

3.5 - No ato do pagamento de cada parcela, a CONTRATADA entregara Certidões Negativas, ou positivas com
efeitos negativas, tais como: Municipal, Estadual, Certidão Conjunta de Tributos Federais da União, INSS,
FGTS e de Débitos Trabalhistas, sendo essa juntada de obrigação do órgão requerente.

3.6 - A Nota Fiscal deverá discriminar os serviços executados.

3.7 - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes às penalidades eventualmente aplicadas.

3.8 - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagameno.

3.9 - Dados para emissão da Nota Fiscal: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ECOPORANGA/ES. Avenida Floriano
Rubim, 1279, Centro, ECOPORANGA/ES, CEP: 2-9850 000. Telefone (27) 3755- 1444. CNPJ nº
14.798.479/0001- 68.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

4.1-As obrigações da CONTRATADA serão aquelas já definidas no Termo de Referência do Edital do Pregão
Prese al e ainda deverá:

4.1.1. Iniciar os serviços, previstos neste instrumento, a partir da data de assinatura do contrato.

4.1.2. Executar os serviços deste Contrato, sem interrupções, durante a vigência do contrato, pelos
preços Registrado na Ata de Registro de Preços a qual deu origem e estar com todos os
veículos a disposição nos dias e horários previstos.

x (& 4.1.3. Executar os serviços na data solicitadadentro dos padrões estabelecidos, vindo a responder
' " por danos eventuais que comprovadamente vier a causar pela má qualidade dos serviços.

& j 3 4.1.4. Apresentar a fatura com o valor correspondente aos serviços/peças/acessõrios fornecidos.
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4. 1. 5 Permitir a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato resultante deste certame
licitat torio.

4.1.6. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de idoneidade exigidas na
licitação.

4.1.7. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº
8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público.

4.1.8. Cumprir as normas constantes no termo de referência do Pregão Presencial
0000006/2017/PME/ES.

5 - CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÓES DA CONTRATANTE

5.1- As obrigações da CONTRATANTE serão aquelas já definidas no Termo de Referência do Edital do PregãoPresencial, e ainda deverá:

5.1.1. Efetuar o pagamento conforme definido na Cláusula Segunda.

5.1.2. Comunicar imediatamente, por meio do fiscal do contrato, a contratada qualquer irregularidade
manifestada na execução do contrato;

5.1.3. Efetuar a fiscalização do contrato, através do gestor do Contrato e do fiscal, verificando a
quantidade e a qualidade dos serviços e aplicando as penalidades cabíveis caso os serviços
executados sejam de má qualidade,

5.1.4. Emitir ofício sobre possiveis ocorrências ou irregularidades praticadas durante a prestação de
serviços.

6 - CLÁUSULA SEXTA — DAS ATRIBUIÇÓES DO GESTOR DO CONTRATO

6.1 -Verificar a execução dos serviços se está em acordocom o contrato;

6.2 - Comunicar qualquer descumprimento das cláusulas contratuais;

6.3 - Receber e encaminhar à Secretaria responsável as reclamações, sugestões e elogios essenciais a perfeita
execução dos serviços.

7 - CLÁUSULA SÉTIMA— DAS SANÇõES ADMINISTRATIVAS

7.1 -As sanções administrativas obedecerá ao disposto nos artigos 86 a 88 da Lei 8666/93 "in totum".

7.2 - 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.

__ . - Constitui em faltas em que poderão ser aplicadas as sanções previstas nos itens acima:

É 7.3.1. Recusar-se a receber a ordem de serviço (autorização de fornecimento), injustificadamente, ou
se havendo justificativa, esta não for aceita pela Municipalidade;

, _ . 7.3.2. Incorrer em inexecução total ou parcial do contrato.
' 7.3.3. Atrasar, injustificadamente, a entrega do veículo em manutenção.

jªx, $ª; TA '- Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, para imposição da penalidade
le/ pertinente, o atraso superior a 05 (cinco) dias do indicado para entrega do objeto.

7.5-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.
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7.6-As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos a contratada, se houver ou
cobradas judicialmente

7.7-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.

7.8 - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado taltoso.

7.9 - As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximira o Contratado
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

8 - CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS.

8.1 - Este Contrato terá duração de 05 (cinco) meses contados da data de sua assinatura, ou seja, de 21/03/2018
a 21/08/2018, ou até a realização de nova licitação, podendo ser prorrogado na forma da legislação vigente.

8.2-Para eficacia será dada publicidade na imprensa oficial até o 50 dia útil do mês subsequente ao da
contratação

8.3 - A contratada deverá estar em condições para dar início a prestação de serviços, no máximo no lº (primeiro)

dia útil após a assinatura do Contrato, sob pena de revisão contratual e aplicação de multa correspondente a
não execução do Contrato.

9 - CLÁUSULA NONA- RECURSOS FINANCEIROS.

9.1 -As despesas decorrentes deste Contrato correrão dos recursos na seguinte dotação orçamentária:

9.1.1. 2.061 — Manutenção da Frota de Veículos da Saúde

9.1.2. 33903900000 — Material de consumo '

9.1.3. 12010000 — Recursos próprios - Saúde

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - 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. 8666/93 e suas alterações, respondendo a parte
intratora pelos prejuízos que causar a outra.

10.2 - Havendo finalizada a nova licitação, objeto deste, a CONTRATADA será comunicada com antecedência de,

no máximo 15 (quinze) dias sobre a rescisão do contrato.

11 . CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REVISÃO

1.1 Poderá ser processada revisão contratual provocada pelo desequilibrio econômico do contrato e/ou
diminuição do preço

11.2 - Soment te será admitida a revisão em preços fixados em moeda corrente, conforme registado na Ata de

Registro de Preços a qual deu origem a este contrato.

12 . CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

”“x-12.1 - O Contrato podera 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.

ª 13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DlSPOSIÇõES GERAIS

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

deu origem.
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13.2- ObServada a iegislação em vigor a qualquer tempo e mediante aditivo próprio podera O Contratante
promover acréscimos ou supressões no objeto contratado no percentuai de 25% nos termos do art 65 % lº
da Lei nº 8.666/93.

14 . CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - 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 igual teor.

ELI DAL” COL - MUNICÍPIO DE ECOPORANGA— ES, .
CONTRATANTE

LÚCIA BARBOSA KAISER I_FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATANTE ,, “ '

ANTÓNIO CARWLQOPORANGA WAGEN EPP
CONTRATADA

TESTEMUNHAS: 1ª
Nome:

CPF nº.

2a _, , , , Cx.;
Nome: Áíªªº—TJN »“ .;
CPF nº. Ii, za v s.. 32 Tvs/I;,
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ANEXO AO CONTRATO Nº. 035/2018

(CONERATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ' H ' ? _VcNRjzr 14.798.479/Dóoi-_eo

RESPONSÁVEL LÚCIA) BARBOSA KAISER

CONTRATADA ANTÓNIO CARLOS DA SILVA— ECOPORANGA WAGEN EPR ' cNPJ: 30.673.479I070I)1—à78w

RESPONSÁVEL: PABLO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA

DATADEAsSINATURA: )21/0312018 )VIGÉNCIA: (21/08/2018 _PROCESSO:)0307I2018 '

Os preços a serem utilizados neste Contrato são aqueles registrados na Ata de Registro de Preços n0 003/2017.

Referent te ao lote | daA. R. P 603/2017.

_ ITEM ) ___TÉO SERVI ço _____ _ _ _ _ Valor (R$)Desco_nto (%)
1_ 01 * Fornecrmento de peças originais (desconto) _ _ _ 12% (Dogepgrcento)

O_2 _ Fornecimento de peças paralelas (desconto) _ _ _ 18% (Dezoito por cento)
__ Q_3____ Serviço de mão _d_e_ obra; _(Irãior em reais por_mgL_ _ R$_4_O_,_DQI

04 Serviço de remoção por guincho/prancha/reboque: (R$/ km) R$ 2,50

Referente ao Lote ||| daA. R. P 063/2017.
ITEIIiI__ í TIPO SERVIÇO _ _ _ Valor (R$)Descgnt9 (%)
01_ ForneCImento de peças originais (desconto) _ ) 9% (Nox/_e_ por cento)

)__ 02 Fornecimento de peças paralelas (desconto) _ _ _ _'_ 6% (Dezesseis por cento))
)__0 Serviço_ de mão de obra: (valor em reais por hora) ª R$ 25 00I R$ 1 70

_04 (Serviço de remoção por guincho/prancha/reboque: (R$/Rm)

MUNICÍPIO DE ECOPORANGA/ES — ELIAS DAL' COL — CONTRATANTE

Iª/'x'/, / ”fx
ANTONIO CARLOS DA SILXÁ—ª ,ÉáI/DORA GA WAGEN EPP — CONTRATADAJ'
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