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CONTRATO Nº 079/2019

PROCESSO Nº 5810/2019

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM o
MUNICIPIO DE ECOPORANGA E A
EMPRESA M. GONÇALVES PEREIRA-EPP,
PARA AQUISIÇÃO DE TENDAS
PANTOGRAFICAS, DESTINADAS AOS
COMERCIANTES AMBULANTES DE
ALIMENTOS, PRODUTOS ELETRONICOS E
AFINS Do MUNICIPIO DE ECOPORANGA-
ES.

0 MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de
direito público, inscrita no C.N.P.J. sob o Nº. 27.167.311/0001-04, situada a Rua Suelon Dias
Mendonça, Nº. 20, Centro, EcoporangalES. neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr.
ELIAS DAL COL, brasileiro, divorciado, residente nesta cidade, portador do CPF nº.
478.812.757-15 e, da Cédula de Identidade nº. 189.546—SSP-ES, doravante denominado
CONTRATANTE, e a empresa M. GONÇALVES PEREIRA - EPP, inscrita no CNPJ sob o
nº.34.381.084/0001-72, sediada na Rua do Café, nº 647, Quadra 52, Lote 15, PRQ Oeste
Industrial, CEP: 74.375-490, Goiânia — GO, Tel: (62) 9263-3211, representada neste ato por
seu titutar o Sr. MARCELO GONÇALVES PERErRA, brasileiro, casado, empresário,
residente na Rua das Tarumâs, s/n, Quadra 05, Lote 32, bairro Jardins Lisboa, CEP: 74.357-
042, Gopiânia - GO, inscrito no CPF nº. 798.824.711-53 e, portador da Cédula de Identidade
nº. 3546444/DGPC-GO, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente
contrato, consoante as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente contrato a aquisição de “TENDAS PANTOGRÁFICAS,
PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL, DESTINADAS AOS COMERCIANTES
AMBULANTES DE ALIMENTOS (TRAILERS), E COMERCIO AMBULANTE DE
PRODUTOS ELETRONICOS E AFINS, NO MUNICIPIO DE ECOPORANGA-ES".

1.2. O presente contrato foi firmado mediante dispensa de licitação, fundamentada no artigo
24, m e IV, da Lei nº 8.666/93.

1.3. O referido contrato também foi firmado após decisão exarada nos autos do processo
judicial nº 0000434—45.2014.8.08.0019.

1.4. Tabela de Itens:

ITEM ESPECIFICAÇAO UNID. QUANT. VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

01 Tenda sanfonada 3m x 3m, em aço UN 20 R$ 1.323,00 R$ 26.460,00
galvanizado, cor azul, cobertura em

lona anti chama TD 1.000, com 03
(três) fechamentos laterais

 

 

    

 

  
TOTAL R$ 26.460,00   

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS E CONDIÇÓES DE PAGAMENTO

2.1. O valor global deste CONTRATO é de R$: 26.460,00 (Vinte e seis mil e quatrocentos
e sessenta reais); /
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2.2. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias após o
recebimento definitivo, mediante apresentação da Nota FiscaI/Fatura, devidamente atestada
por servidor designado como Gestor do Contrato, por meio de ordem bancária emitida em
nome do Contratado, para crédito na conta corrente por ele indicada.

2.3. A nota físcal/fatura deverá ser emitida pera própria contratada, obrigatoriamenfe com o
número de inscrição no CNPJ indicado na proposta de preços e nos documentos de
habilitação e conter o detalhamento do objeto fornecido, deverão estar acompanhadas dos
comprovantes de regularidade fiscais válidos, na fama de débitos negativos ou positivo com
efeito de negativo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA

3.1. O contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura, até 31 de dezembro de 2019.

CLÁUSULA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO E LOCAL DE ENTREGA

4.1. A área compefente para receber, autorizar, conferir e fiscaiizaf o objeto contratado será
o Setor de Almoxarifado do CONTRATANTE, observados os artigos 73 a 76 da Lei Federal
nº. 8.666/93.
4.2. O responsável pelo setor de almoxarifado atuará como gestor e fiscalizador da
execução do objeto contratual.
4.3. Após a conferência realizada pela chefia de almoxarifado, averiguando a qualidade do
produto entregue, a mesma expedirá atestado de inspeção da execução contratual, que
servirá como instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais e
constituirá documento indispensável para a liberação dos pagamentos.
4.4. A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização
da execução contratual pela Administração. bem como permitir o acesso a informações
consideradas necessárias pelo setor de Almoxarifado.
4.5. O CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber o produto em desacordo com o
previsto neste ajuste, podendo rescindi-Io, sem prejuízo das sanções previstas neste
contrato.
4.6. A entrega do objeto licitado será entregue na Prefeitura Municipal de Ecoporanga, no
setor de Almoxarifado das 08hs às 16hs, na Rua Suelon Dias Mendonça, nº 20 - Centro
Ecoporanga — ES, CEP: 29.850-000.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE ENTREGA

5.1. A entrega será realizada 15 (quinze dias) a contar da data de recebimento da Ordem de
Fornecimento. '

CLÁUSULA SEXTA— DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
6.1. Caso as especificações não estejam de acordo com as exigências, & CONTRATADA
deverá substituir ou complementar o material em questão no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da notificação, sob pena da aplicação das sanções cabíveis.

6.2. O recebimento definitivo de acordo com os prazos estabelecidos será após vistoria que
comprove a adequação das especificações e a qualidade do material.

6.3. O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à
qualidade do produto entregue. Devem possuir garantia padrão por um período mínimo de
12 meses.

6.4. Os produtos deverão estar adequadamente embalados, de modo a evitar qualquer tipo
de dano.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. Os recursos financeiros e orçamentários para garantir a aquisição dos materiais serão
os seguintes:

110 .- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08 — ASSISTENCIA SOCIAL
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1 22 - Administração Geral
0003 — APOIO ADMINISTRATIVO
2.086 — Manutenção das Atividades da Secretaria de Alssistência Social

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS.

CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

8,1. A execução dos contratos será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e
avaliação por servidor designado para este fim, podendo ser auxiliado por outro(s) servidor
(es) igualmente designado(s);

8.2. Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, em
especial quanto a quantidade e qualidade do objeto. Deverá conjuntamente fazer registros
em relatório próprio por escrito, anotando as irregularidades constatadas, remetendo—o ao
chefe imediato para as devidas providências por parte da CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA — DAS OBRIGAÇÓES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das detenninações contidas no Termo de Referência e no
instrumento convocatório, que aqui se consideram literalmente transcritas, bem como
daquelas decorrentes de lei, obriga—se — a:

a) Fornecer os bens de acordo com as especificações técnicas constantes no termo de
referência;

b) Zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu
alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, aten-
dendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas;

c) Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom anda-

mento do objeto a ser Iicitado;

d) Efetuar a entrega dos objetos licitados em perfeitas condições, no prazo e local indi—
cados pela Administração, em estrita observância das especificações contidas neste Temo;
e) Responsabilizar—se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 18, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
f) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto
da presente licitação;
9) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
h) Ressarcir quaisquer danos ou prejuízos causados diretamente à contratante ou a

terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato não excluindo ou re-
duzindo essa responsabilidade em razão da fuscalização e acompanhamento da contratante;

i) Credenciar preposto para representá—Ia permanentemente junto à contratante com a

incumbência de resolver todos os assuntos relativos à execução do contrato;

]) Responsabilizar—se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciá-
rios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na

execução do contrato.

k) Substituir imediatamente, à suas expensas, os materiais em que se verificarem im—
perfeições, defeitos ou que vierem a ser rejeitados pelo gestor ou fiscal do contrato.

|) Assumir também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabe-
lecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie,
forem vítimas os seus empregados no desempenho das atividades pertinentes ao contrato
ou em conexão com elas, ainda que nas dependências da CONTRATANTE;
m) É da inteira responsabilidade da CONTRATADA, no momento da entrega, o ônus
com o descarregamento dos materiais, bem como o transporte até o local de armazenamen-

to.
CLÁUSULA DÉCIMA— DAS OBRIGAÇÓESDA CONTRATANTE
&) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contraiada, através de ser—

vidor especialmente designado;
b) Atestar os documentos fiscais pedinentes, quando comprovada a entrega dos objetos,
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podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os as especificações constantes
neste Termo.
0) Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos
neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor.

d) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega do
objeto em questão.
Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das
obrigações assumidas pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA— DAS SANÇÓES ADMINISTRATIVAS
11.1. O liciiante que ensejar o retardamento da execução do certame não mantiver a sua
proposta, tumultuar a sessão, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou
cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará
impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 02 (dois) anos,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.2. Se a licitante vencedora se recusar injustificadamente a assinar, aceitar ou retirar o
contrato e/ou receber a Ordem de Serviço, dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura
Municipal de Ecoporanga, hipóteses em que se caracterizará o descumprimento total da
obrigação assumida, a Sessão será retomada e as demais licitantes serão chamadas na
ordem de classificação, sujeitando—se a licitante desistente às seguintes penalidades:

&) suspensão temporária para participar de licitação e assinar contratos com o Município
pelo prazo de 02 (dois) anos;

b) declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a Admi-
nistração Pública, pelo prazo de 02 (dois) anos;

c) impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Município pelo prazo

de até 5 (cinco) anos e descredenciamento do Sistema de Gerenciamento de Licitações e
Contratos por igual prazo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DAS DISPOSIÇÓES FINAIS

12.1. O presente contrato será publicado na impressa oficial na forma da Lei Orgânica,
contados da data de sua assinatura.

12.2. Fazem parte deste Contrato, como se nele transcritas, todas as condições
estabelecidas no Temo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO ,

13.1. As partes elegem o foro da Comarca de Ecoporanga, Estado do Espírito Santo, com
renúncia expressa de qualquer outro, para dirimir as questões oriundas do presente
contrato, que não puderem ser resolvidas em comum acordo.

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.

Ecoporanga/ES, 26 de agosto de 2019.

MUNICÍPIO DE ECOPORANGA/ES

ELIAS DAL'COL

CONTRATANTE CONTRATADA
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TESTEMUNHAS:

”| ,,
NOME: .VNªQ ÉOMHQ ()() &an CPF: (1044128 031 320

NOME: %na—(o Cmaandl)» Qu)“ CPF: 050 0.70. ÓÉÃV'CÍB

W
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