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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO º'º'ºº'
DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

    

 

 

CONTRATO Nº 042/2019

CONTRATO que entre si celebram: O MUNICÍPIO DE

ECOPORANGA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa

jurídica de direito público, inscrita no CNPJ Nº.

27.167.351/0001—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 a empresa TRATORCOL PEÇAS E

SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 39.338520/0001-44,

sediada na Rodovia do Café, nº. 570, Bairro Carlos Germano

Nauman. Colatina-ES, CEP 29.705-200, Telefone (27)

2102-2050, e-mail: vendas©tratorcol.com.br, representada pelo

Sr. CARLOS GILBERTO COVRE, portador(a) do CPF nº.

493.958.407-06, RG: 344.114 SPTC, residente à Rua Nilvado

Gomes Guimarães, Bairro Santa Mônica, nº 211, na cidade de

Colatina, telefone (27) 9 99615-6559, doravante denominada,

doravante denominado CONTRATADA, fica justo e contratado,

consoante as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, o

seguinte:

Aos três (03) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e dezenove (2019), o

MUNICIPIO DE ECOPORANGA e a CONTRATADA, ambos anteriormente

qualificados, com base no Procedimento licitatório, PREGÃO PRESENCIAL Nº

039/2017, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, oriundo

da Ata de Registro de Preços nº 029/2018; e ainda, em consonância com

o Processo Administrativo nº 2715/2019, resolvem celebrar o presente CONTRATO,

observadas para tanto, as cláusulas e condições seguintes:

1.1. Constitui objeto do presente o “FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS,

GENUÍNAS OU SIMILARES AUTOMOTIVOS".

Quantidade dos produtos e valores serão especificados conforme tabela abaixo:

LOTE I. MARCA: NEW HOLLAND
 

 

 

 

 

       

Item Especiflcação Unid Qtde Desconto

SECRETARIA DE %
AGRICULTURA 1 Fornecimento de Peças Desc. 15.000,00 8,00%

(ORIGINAIS) Percentual

2 Fornecimento de Peças Desc. 15,00%

(PARALELAS) Percentual

3 Fornecimento de Peças Desc. 15,00%

(SIMILARES) Percentual  
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

LOTE: V. MARCA: VOLVO

  
 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

Item Especificação Unid Qtde Desconto
0

SECRETARIA DE /º
AGRICULTURA 1 Fornecimento de Peças Desc. 15.000,00 6,75%

(ORIGINAIS) Percentual

2 Fornecimento de Peças Desc. 13,75%

(PARALELAS) Percentual

3 Fornecimento de Peças Desc. 11,25%

(SIMILARES) Percentual

LOTE: VII. MARCA: JCB

Item Especificação Unid Qtde Desconto
0

SECRETARIA DE A

AGRICULTURA 1 Fornecimento de Peças Desc. 15.000,00 8,00%

(ORIGINAIS) Percentual

2 Fornecimento de Peças Desc. 15,00%

(PARALELAS) Percentual

3 Fornecimento de Peças Desc. 15,00%

(SIMILARES) Percentual         
CLÁUSULA'z.-aDÃhNÁEíiãADE , = , , , , ., .

2.1. A finalidade precípua é a pública. Ou seja, a contração — objeto deste pedido — é

para o atendimento à população do Município de Ecoporanga-ES, concernentes a

manutenção da frota para atender as necessidades emergenciais, especialmente

das máquinas que são utilizadas diariamente.

2.2. Visam ainda, os futuros contratos, manter os referidos equipamentos em

condições de uso de modo que possa atender as necessidades das secretarias e

órgãos do município e prevenir contra acidentes decorrentes de mal estado de

conservação das Máquinas.

CLÁUSULªA 3”? DA'ºEXECUÇÃª'O' , , , , ,

3.1. Os produtos previstos neste contrato serão entregues pela licitante vencedora,

após o recebimento da ordem de serviços, expedida pelo Órgão Participante.

3.2. O prazo para a entrega dos produtos serão informados pela Contratada, que

será analisado e aceito pelo fiscal do Contrato.

3.3. A empresa se obriga a entregar produtos novos e conforme especificados nas

tabelas apresentadas anteriormente, observando-se as seguintes condições:

3.3.1. Realizar com devido cuidado e atenção os serviços de inspeção de qualidade

das peças a serem fornecidas.

3.3.2. A empresa Contratada, com sede fora do Município de Ecoporanga-ES, fica

obrigada ao fornecimento de peças a ser entregue no almoxarifado deste Município

sem ônus para a Contratante.

3.3.3. A empresa deverá reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e/ou refazer,

prioritariamente e exclusivamente à sua custa e risco, as peças com vícios, defeitos,

Perfazendo um valor globa! de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÓES E CONTRATOS

incorreções, erros, falhas, imperfeições ou recusados pela CONTRATANTE,

decorrente de culpa da CONTRATADA.

CLÁUSULAÁ — DOS PREÇO'S—E. CONDIÇÓES DEªPAGAMENTO"

4.1. O valor a ser pago será apurado de acordo com as peças fornecidas, mediante

a comprovação atestada pelo fiscal do contrato.

4.2. O preço máximo a ser pago pelo Contratante, será o qual a proponente foi

declarada vencedora.

4.3. Será efetuado o pagamento até 5º (quinto) dia útil, em conta-corrente, do mês

subsequente a prestação dos serviços, mediante apresentação da respectiva Nota

Fiscal com a indicação da grade de transmissões e inserções especificando dia,

horário e tempo de duração do mesmo, no mês anterior e devidamente aprovada e

quitada por servidor público responsável pelo acompanhamento dos serviços.

4.4. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades

eventualmente aplicadas.

4.5. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

4.6. No ato do pagamento de cada parcela, a Contratada entregará, & pedido da

tesouraria, as Certidões Negativas, ou positivas com efeitos negativas, de

regularidade fiscal, que estejam vencidas após o procedimento licitatório.

4.7. 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.

CLÁUSULAS-DASOBRIGAÇÓESÍ'DÁCON'TRATA'DA : _

5.1. Cumprir fielmente o que estipula este Edital do Pregão Presencial nº

0000039/2017/PME/ES e seus anexos.

5.2. Cumprir todas as obrigações contidas no Termo de Referência do Edital nº

0000039/2017/PME/ES, item 12.

5.3. Assumir a total responsabilidade pelas obrigações fiscais, trabalhistas,

previdenciárias e os demais encargos que porventura venha a incidir sobre o objeto

contratual.

5.4. Informar, manter contato telefônico e endereço eletrônico atualizado para envio

e recebimento de informações, comunicados ou outra forma de correspondências.

5.5. Ficará vedada a transferência de suas obrigações de execução das tarefas a

outrem.

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

qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA 61— CONSTITUI OBRIGAÇÓESª-DA CONTRATANTE

6.1. 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 à execução dos serviços.

6.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do

presente no Termo de Referência, sob os aspectos qlªnãitativos e qualitativos,
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        ESTAD -

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

registrando as falhas detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências que

exijam medidas imediatas.

6.3. Fornecer mediante solicitação escrita da CONTRATADA, informações adicionais,

dirimir dúvidas e orientá-Ia nos casos omissos.

6.4. Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser

solicitados pela Contratada.

6.5. Adotar, sempre que necessárias medidas que visem sanar qualquer dificuldade

encontrada para a perfeita realização dos trabalhos.

6.6. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, com as Notas

Fiscais/Faturas devidamente atestadas.

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

CLÁUSULA 7""—-_ DOSªPRAZOSªDEENTREG/X; counlçõss

7.1. As peças deverão ser fornecidas imediatamente ou, não tendo no estoque, em

até, no máximo, 10 (dez) dias corridos.

7.2. Caso alguma peça seja de origem de importação, a Contratada deverá informar

ao fiscal para que seja estipulado o prazo da entrega.

7.3. O contrato terá vigência 03 (três) meses a partir do dia 06/04/2019 até o dia

06/07/2019.

CLÁUSULAS—DA FISCALIZAÇÃO" ., ,

8.1. A execução deste Contrato será acompanhada e fiscalizada por um

representante da Prefeitura de Ecoporanga-ES 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 terceiros para assisti-Io e

subsidiá-Io de informações pertinentes a essa atribuição (Art. 67, Lei 8666/93).

8.2. O Fiscal deverá reunir-se com o preposto da contratada com a finalidade de a:

definir e estabelecer as estratégias da execução do objeto, bem como traçar todas 3— 5

as metas de controle, fiscalização e acompanhamento do contrato. 85

, . . . . . .. ' Q

8.3. Devera exuglr da contratada o fiel cumprimento de todas as condiçoes 0 ;;;

contratuais assumidas, constantes das cláusulas do contrato e demais condições do "º

Edital da Licitação e seus anexos, planilhas, cronogramas etc.

8.4. Se for o caso, deverá comunicar à Administração a necessidade de alterações

do quantitativo do objeto ou modificação da forma de sua execução, em razão de

fato superveniente ou outro qualquer, que possa comprometer a execução contratual

e seu efetivo resultado.

8.5. Comunicar — por escrito — ao responsável qualquer falta cometida pela empresa.

8.6. A Contratante designa o Sr. MILTON SANCHO DE ARAUJO, portador do

CPF Nº 856.996.597-49 e RG nº 746.489-ES, para atuar como fiscal do presente &

m
º
IE
U

contrato, acompanhando a execução do mesmo, conforme as previsões e

determinações da Lei 8.666/93, art. 67.

ctÁusuuAº-aRECURsºs «FINANCEIROS» « " &
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÓES E CONTRATOS

9.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão dos recursos na seguinte

dotação orçamentária:

130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20 — Agricultura

   

122 —Administração Geral

0003 - APOIO ADMINISTRATIVO

2.120 — Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS

Ficha: 527.

_CLÁUSULA-10—DAS' SANÇÓES ADMINISTRATIVAS , . _

10.1. As sanções administrativas obedecerá 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

anteriores:

1031. Recusa injustificada da empresa Contratada em executar os serviços ou

fornecer as peças.

10.3.2. Descumprir os prazos de execução dos serviços. 10.3.3. Descumprir o prazo

de entrega das peças/acessórios.

10.3.4. Recusar-se a receber a requisição, Nota de Empenho, injustificadamente, ou

se havendo justificativa, esta não for aceita pela Municipalidade.

10.4. Poderá a Contratante, considerar inexecução total ou parcial do contrato, para

imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02 (dois) dias úteis do

indicado para a execução dos serviços ou para a entrega das peças/acessórios.

10.5. A Administração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do

caso e as justificativas apresentadas pela Contratada, sendo-lhe assegurada a e.

ampla defesa e O contraditório.

10.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos àk ._.

contratada, se houver, ou cobradas judicialmente.

10.7. A multa a que se refere este item não impede que a Contratante rescinde

unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.

10.8. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da

garantia do contratado faltoso.

10.9. 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.

10.10. Destarte o supracitado, nada impede que sejam aplicadas cumulativamente

ou não as demais sansões contidas no Artigo 87 da Lei 8.666/93.

an ae . ov.br Página 5 de 7
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÓES E CONTRATOS

10.11. 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

'CLÁUSULN11íª—êfípA RES'G'lSÃOéfDOCONTRATO,:Í fs: f * : :

11.1. O contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, com base no que dispõe o

art. 79 da Lei nº 8.666/93, cabendo, em caso de rescisão amigável, a notificação

prévia com antecedência mínima de 30 (trinta) dias pela parte interessada.

CLÁUSULA 12 - DA ALTERAÇÃO CONTRATUA
L

12.1. 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 13:-'- DAVINCULAÇÃO E-DA LEGISLAÇÃOAPLICÁ-VEL

13.1. O presente Contrato será regido pelo disposto na Lei nº 8666/1993, e demais

legislações aplicáveis ao assunto.

CLÁUSULAM “JÓISPOSIÇÓES GERAIS ? º :*, º *; , , ,, ,

14.1. É parte integrante e indissociável deste Contrato 0 Edital do Pregão Presencial

nº 0000039/2017/PME/ES e seus anexos e aos termos da proposta da empresa

vencedora.

CLÁUSULA154FORO * . , , , ,

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

Ecoporanga, ES.

15.2. E, por estarem acordes, é 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.

>
MUNICÍPIO DE E PORANGA-ES

ELIAS DAL COL

CONTRATANTE

 

CARLOS GILBERTO COVRE

CONTRATADA A
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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MI H RAUJO

Fiscal do C ra o

 

 

TESTEMUNAS:

77 . [ _ . ,. - / — , ; ./
1- um”“, )? ,no/4%, W; CPF. -/,íó 575 ; »; ?

ZLÉBNQWWWX t- “& OCEAKSI)» CPF. ÁÇJG »ÍÁSÉ _Q'ÃÍÉ- ”SG“
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