
 

ESTADO no ESPÍRITQ SANTO

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

 

PUB CA 0 E
CONTRATO Nº 014/2020 M" ' “20310 _ _

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

ESPÍRITO SANTO. através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no
CNPJ Nº. 14.798.479I0001-68, situada a Avenida Fioriano Rubim, nº. 1279 —

Centro — Ecoporanga-ES neste ato representada pela Secretária Municipal de

Saúde, & Shª Ana Lúcia Alves Pereira, brasileira, divorciada, portadora do

CPF Nº. 089.291007—08 e Cédula de Identidade nº 1.715.818 SSP ES,

residente e domiciliada neste Município, doravante denominada

CONTRATANTE e TAGLIA-FERRE & CIA LTDA ME, pessoa jurídica de direito

privado inscrita no CNPJ sob o Nº. 07.936.832/0001-63, sediada na Rua José

Marcos. nº 41, bairro Iolanda, na cidade de Nova Venécia-ES, CEP: 29.830-

000, neste ato. representada por seu Sócio Administrador o Sr. ADENECI

RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o

nº. 991.281.957-87, residente e domiciliado na Rua José Marcos. s/n, bairro

Iolanda, na cidade de Nova Venécia-ES, CEP: 29.830-000, doravante

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

condições abaixo estabelecidas, o seguinte:

Aos doze (12) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte (2020), 0 MUNICÍPIO
DE ECOPORANGA e a CONTRATADA. ambos anteriormente qualificados, com base no
Procedimento Licitatório Modalidade PREGÃO PRESENCIAL n.º 053/2019 nos termos da Lei nº
10.520/02 e da Lei 8666/93 e suas alterações, e Processo nº 600/2019, protocolado em 28 de
maio de 2019, resolvem celebrar o presente CONTRATO, observadas para tanto, as cláusulas e
condições seguintes:

CLÁUSULA 1 - OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente CONTRATO () fornecimento de materiais conforme
discriminados abaixo:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Itemi DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS . Unid.. Quant.;- "&!fglinijárªio '. ',:VIiã-Iãtàl“;
05 ELETRODO AUTOADESIVO REDONDO Scm

' Marca/Modelo: CARCI Pc 60 R$ 29,00 R$ 1.740,00

07 ELETRODO AUTOADESIVO RETANGULAR

?_XSCM. Marca/Mod'elm CARCI PC 65 R$ 41,90 R$ 2.723,50

09 EXTENSAO ELETRICA TRIPOLAR 3
METROS — Marca/Modelo: DANEVA Un 02 R$ 25,30 R$ 50,60

10 EXTENSÃO ELÉTRICA TRIPOLAR 5

METROS. MarcaIModelo: DANEVA Un 02 R$ 33,00 R$ 66,00

11 VENTILADOR DE TETO 3 HÉLICES '

Marca/Modeio: TRON Un 02 R$ 135,00 R$ 270,00
12 TRAVESSEIRO DE ESPUMA REVESTIDO EM

COURVIM 40X60 — Marca/Modeío: ARKTUS Un 06 R$ 49,70 R$ 298,20

13 HALTER EMBORRACHADO 1 KG -—

Marca/Modelo: RIG Un 02 R$ 20.00 R$ 40,00' <?
14 HALTER EMBORRACHADO 2 KG — ' ")“

Marca/Modelo: RIG Un 02 R$ 39.00 R$ 78,00

15 “BOLA CRESPA MAGIA PEQUENA5 CM        
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Marca/Modeto: CARCI Un 10 R$ 14,00 R$ 140,00

16 CANELEIRAS DE 1 KG —- Marca/Modelo:
ARKTUS Un 08 R$ 45,00 R$ 135.00

” EXERCITADOR DE MAOS E DEDOS
RESISTÉNCIALEVE—Marca/Modelo:LIVE UP Un 01 R$ 89,00 R$ 89,00
EXERCITADOR 'DE MÃOS E DEDOS

18 RESISTENCIA MEDIA- Marca/Modelo: LIVE Un 02 R$ 80,00 R$160,00
UP

19 EXERCITADOR DE MÃOS RESISTENCIA
EXTRA FORTE - MarcaIModeIo: CARCI Un 02 R$ 119,00 238,00
 

DISCO PROPRIOCEPTIVO COM 2 NiVEIS DE
21 DIFICULDADE; composição: plástico; peso

máximo suportado: 120kg — Marca/Modelo: Un 01 R$112,00 R$ 112,00
CARCI
CADEIRA DE RODAS ADULTO
construída com tubos de aço carbono dobrável
em x; braços bilaterais escamoteáveis; protetor
lateral de roupa; freios bilaterais; pedais fixos &

ajustáveis na altura, com apoio de pé rebatível

lateralmente; apoio de panturrilha tipo faixa;

rodas traseiras de 24, com pneus infiáveis, aro
22 de impulsão em aço carbono, cubos montados Un 02 R$ 1.465,00 R$ 2.930,00

com rolamentos blindados, eixo fixo; rodas
dianteiras de 6, montados com rolamentos
blindados, garfo em nylon com eixo vertical
fixado em cubo e montado com rolamentos

biindados; estofamento confeccionado em
nylon impermeável; acabamento em pintura
eletrostática. Marca/Modelo: CDS
FAIXA ELÁSTICA PARA EXERCICIOS

27 DOURADA — Marca/Modelo: CARCI EXTRA K 04 R$ 77,00 R$ 308,00
FORTE COR LARANJA
FAIXA ELÁSTICA PARA EXERCÍCIO

28 PRATEADA — MarcaIModelo: CARCI SUPER K 04 R$ 66,00 R$ 264,00
FORTE

 

 

      
   Valor Total .....................................................................R$ 9.642,30
 

CLÁUSULA 2 - DOS PREÇOS E CONDIÇÓES DE PAGAMENTO

2.1.0 valor global deste CONTRATO é de R$: 9.642,30 (Nove mil, seiscentos e quarenta e
dois reais e trinta centavos);

2.2.0 preço máximo a ser pago pelo Contratante, será o quai & proponente foi declarada

vencedora;

2.3. 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 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 e
ainda deverá conter os seguintes dados: modalidade e número da licitação, nº do empenho e
dados bancários;

2.5. A contratada deverá apresentar nota fiscal de acordo com o que estabelece () PROTOCOLO X E
ICMS 42, de 3 de julho de 2009;

2.6. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes & penalidades ., Xª"
eventualmente aplicadas. ª

2.7. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
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2.8. No ato do pagamento de cada parcela, a Contratada entregará, & pedido do órgão

requerente, 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.

CLÁUSULA 3 — VIGÉNCIA
3.1. Prazo de vigência do Contrato será 06 (seis) meses, com início na assinatura do instrumento

contratual, podendo ser prorrogado de acordo com o Art. 57 da Lei 8666193, caso necessário.

CLÁUSULA 4 - DAS OBRIGAÇÓES DA CONTRATADA

 

4.1.1. Cumprir fielmente o que estipula este Termo de Referência.

4.1.2. Garantir a qualidade dos produtos licitados, obrigando-se a repor aquele que apresentar

defeitos, nos termos do subitem anterior.

4.1.3.Assumir & responsabilidade pelos encargos fiscais, comerciais e previdenciários

resultantes do fornecimento.

4.1.4. Prestar informações/esclarecimentos solicitados pela Contratante, bem como atender

suas reclamações inerentes ao fornecimento do objeto, principalmente quanto à qualidade,

providenciando a imediata substituição.

4.1.5. 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 &!

responsabilidade da contratada pela entrega dos produtos.

4.1.6. Colocar à disposição da Contratante todos os meios necessários à comprovação da

qualidade dos produtos, permitindo a verificação de sua conformidade com as especificações.

4.1.7. Não ceder ou transferir para terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o

objeto desta licitação.

4.1.8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros,

decorrente da culpa ou dolo, quando da execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo

esta responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante.

4.1.9. Arcar com todas as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus

empregados quando da execução do objeto contratado.

4.1.10. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das

obrigações assumidas.

4.1.11.Manter. até o cumprimento das obrigações, todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas na licitação.

4.1.12. Manter atualizado o número de telefone e e-mail para recebimento de informações,

correspondências ou qualquer outro tipo que a Contratada necessitar.

CLÁUSULA 5 — CONSTITUI OBRIGAÇÓES DA CONTRATANTE

5.1. Proporcionar todas as facilidades para a Contratada executar o fornecimento do objeto do
presente Termo de Referência, inciusive comunicando por escrito qualquer ocorrência

relacionada ao fornecimento do(s) material(s).

5.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do presente Termo
de Referência, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, registrando as falhas detectadas e

comunicando à Contratada as ocorrências que exijam medidas imediatas.
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5.3. Promover, através do Setor de Almoxarifado, o recebimento dos produtos entregues,
mediante confrontação de suas características e especificações com as especificações exigidas
neste Termo de Referência.

 

5.4. Impedir que terceiros estranhos & contratada forneçam o(s) produto(s) licitado, executem &
obra ou prestem os serviços, ressalvados os casos de subcontratação admitidos no ato

convocatório;

5.5. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades

constatadas nos produtos, para que sejam substituídos.

5.6. Devolver, junto com o Setor de Almoxarifado, todo e qualquer produto que estiver fora das
especificações e solicitar eXpressamente sua substituição.

5.7. Notificar a empresa eventuais atrasos na entrega dos produtos.

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

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

5.10. Efetuar pagamento conforme previsto neste termo de Referência.

CLÁUSULA 6 - DOS PRAZOS DE ENTREGA, CONDIÇÓES

6.1. Os produtos deverão ser entregues catalogados em embalagens que indiquem sua marca,
lote. prazo de validade, e ainda com a indicação da garantia.

6.2. No caso de produtos com validade, não será recebido aquele cuja validade esteja vencida
ou que venha a vencer num prazo mínimo de 03 (três) meses.

6.3. A secretaria Municipal de Saúde, junto com o Setor de Almoxarifado, emitirá a Nota de
Empenho e a Autorização de Fornecimento para a Contratada, a qual caberá:

6.3.1. Reatizar a entrega no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contado do recebimento
da Autorização de Fornecimento.

6.3.2. Fornecer os produtos, obrigatoriamente, de acordo com as suas especificações,

quantitativos e demais condições estipuladas no Termo de Referência, responsabilizando-se pela

substituição dos mesmos na hipótese de se constatar, quando do recebimento, estar em
desacordo com as referidas especificações.

6.3.3. Entregar os produtos no Setor de Almoxarifado, no horário compreendido entre as
08h00min até as 16h00mn com a respectiva nota fiscal dos produtos fornecidos e apresentá-Ias
à Contratante, contendo, além da descrição dos mesmos: a marca a qual foi apresentada na
proposta; preços em moeda nacional.

6.3.4. Retirar, transportar, substituir, corrigir, remover, às suas expensas, no todo ou em parte, os
produtos, se for verificado danos em decorrência do transporte, avarias e/ou defeitos, bem como
providenciar a substituição dos mesmos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
contados da notificação pela Contratante.

6.4. Os produtos, objeto desta licitação, serão entregues de forma globaI, no setor de
Almoxarifado central, localizado na Avenida Fioriano Rubim, sinº — Centro — Ecoporanga/ES.

6.5. 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 de entrega, oportunidade em que o aceitará e verificará se o
produto está condizendo com o requisitado aí sim validará & nota fiscal.

CLÁUSULA 7 - DA FISCALIZAÇÃO
7.1.A entrega dos materiais e equipamentos deverá ser acompanhada e fiscalizada por um
representante da Administração especialmente designado, [...] devendo anotar em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, permitida a contratação de
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9.6. A Contratante. para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as
justificativas apresentadas pela Contratada, sendo—Ihe assegurada a ampla defesa e o

contraditório.

 

9.7. As muitas 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 & Contratante rescinde unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.

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

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. Desterte o supracitado, nada impede que sejam aplicadas cumulativamente ou não os
demais sansões contidos no Artigo 87 da Lei 8666193.

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. 8.666193 e suas alterações,
respondendo a parte infratora pelos prejuízos que causar à outra.

CLÁUSULA 11 — DA REVISÃO

11.1. Poderá ser processada revisão contratual provocada pelo desequilibrio econômico do
contrato efou diminuição do preço.

CLÁUSULA 12 — DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

12.1. 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 13 - DA vmcuLAÇÃO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
13.1. Este Contrato e parte integrante do edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 05312019/PME1ES
e aos termos da proposta vencedora.

13.2. O presente Contrato será regido pelo disposto na Lei nº 866611993, Lei nº 1052012002 e
Decreto Municipal nº 5235/2014 e demais legislações aplicáveis ao assunto.

CLÁUSULA 14 - DISPOSIÇÓES GERAIS

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

CLÁUSULA 15 - FORO

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

15.2. E, por estarem acordes, e 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 PORANGA-ES
ELIAS DAL COL -

Prefeito

CONTRATANTE M /ij
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 O ,.
FUNDO MUNICIPAL E SAÚDE
ANA LÚCIAALVEÉ PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde

CONTRATANTE

MM_,WW .. .»
TAGLIA-FERRE & CIA LTD ME

ADENECI RODRIGUES DA SILVA

CONTRATADA

 

TESTEMUNHA:%“WW ? . & 0900314
CPF: 3561 ªs "> _ 00131933 (:

TESTEMUNHA:' '
CPF: 186. 319. 04106 '

 

. _ - S

ª . o'rAa DE NOVA VENÉÇI
A E

CAREÉSRal-Szagg - ?Ínlàlãlglfãnªmmi
nmm . TEL: (21) 8752-8111 su

' Rucanheço por semeihança : firma de Menu:! RodErlquu dl vn.

Em Testemunho da verdade * — “.
  

   

   

      

* , _ . . CREVENTE Belo ;. IAN DIAS PEIX 0 —5
. “n'ª: 341823596200101040,EmolumentosâãâAQ Encªrgº &

' = : ªrom- R$8,85. Consuleaulenticldade emwwlleº-luªwa
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