
   ESTADO DO ESPÍRITQ SANTO &.
DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

PUBLICA M
0 Data:CONTRATO N 067/2019 “&&/(25

Que entre si celebram: O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ Nº. 27. 167.311/0001 —04, situada a Rua Suelon Dias Mendonça,
nº. 20 — Centro — Ecoporanga-ES, CEP: 29. 850-000; 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 RORIZ INSTRUMENTOS
MUSICAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ
sob o nº 08.979527/0001-11, sediada na Rua 1136, nº. 644, Quadra
244, Lote 18, sala 03, Setor Marista, na cidade de Goiânia-GO, CEP:
74.180-150, Tel. (62) 3095-2737, neste ato representada por seu titular
o Sr. PAULO SERGIO RORIZ, brasileiro, casado, empresário, inscrito
no CPF sob o nº. 101.014.201-10, residente e domiciliado na Rua J 12,
nº. 392, Qd 41, Lotes 22/24, SetorJaó, na cidade de Goiânia-GO, CEP:
74673—260, doravante denominado CONTRATADA, fica justo e
contratado, consoante as cláusulas e condições abaixo estabelecidas,
o seguinte:

Aos vinte e dois (22) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e dezenove (2019), 0
MUNICÍPIO DE ECOPORANGA e a CONTRATADA, ambos anteriormente qualificados, com
base no Procedimento Licitatório Modalidade PREGÃO PRESENCIAL n. º 026/2019, nos
termos da Lei nº 10. 520/02 e da Lei 8.666/93 e suas alterações, resolvem celebrar o presente
CONTRATO, observadas para tanto,as cláusulas e condiç6es seguintes:
ur

*cjíªvUSULAb-amam »
1.1. Constitui objeto do presente CONTRATO & AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS
MUSICAIS E ACESSÓRIOS, PARA A OFICINA DE MÚSICA DO CRAS— CENTRO DE
REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL”, conforme especificações contidas no Termo de
Referência- Anexol.

1.2. Elementos característicos do objeto adjudicado para a contratada:
ITEM CODIGO ESPECIFICAÇAO UNID. QUANT. VLR. UNITARIO VLR. TOTAL
003 031188 EUPHONIUM BOMBARDINO EM UN 02 R$ 3.145,00 R$ 6.290,00

SI BEMOL, COM CORPO LAQUE-
ADO, BOTÓES PEROLIZADOS,
CALIBRE 14,5 MM, CAMPANA
280 MM, PARAFUSOS EM AÇO
INOXIDÁVEL, ENCAIXES AL-
PACA, RECURSOS PORTA LIRA
E ESTOJO (CASE) — MARCA:
MAGNUM! MEP601L.

004 031196 BUMBO DE MARCHA COM co- UN 01 R$ 845,00 R$ 845,00
LETE DE 20 POLEGADAS - TAM-
BOR DE 8MM ; BORDAS EM 45º,
2 SISTEMAS DE RESPIRO NO
TAMBOR; ACABAMENTO COM
IMPERMEABILIZAÇÃO IN-
TERNA; REVESTIDO COM co-
LAGEM DUPLA; CANOAS EM ZA-
MAC ( LIGA METALICA DE ALU—
MÍNIO) MODELO INTEIRIÇO
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ESTADO DO ESPÍRITQ SANTO

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
 

ROSCA 7/32MM) COM COMPRI-
MENTO DE 47|vuv1 E ACABA-
MENTO CROMADO; ARRUELAS
DE PRESSÃO EM METAL, PE—
LES DE MATERIAL FABRICADO
EM FILME DE POLIÉSTER DE
250MICRONS LEITOSO, COM
PERFIL QUADRADO, ESPUMA
INTERNA (MUFILE) DE SERIE;
COLETE EM FIBRA DE CAR-
BONO com ACABAMENTO RE-
SINADO NA COR BRANCO; OM-
BREIRAS E APOIO ABDOMINAL
com REFORÇO E PROTEÇÃO
com MATERIAL EM E.V.A DE 20
MM DE ESPESSURA; VARIAS
REGULAGENS DE ALTURA ; 315-
TEMA DE ENCAlXE PELA PARTE
SUPERIOR, COM FECHAMENTO
NAS COSTAS , ACOMPANHA
CHAVE DE REGULAGEM DE Al.-
TURA E CHAVE - MARCA: MAG-
NUMIMMBZ1814.
 

006 031196 BUMBO DE MARCHA com CO— UN 01 R$ 1.019,00 R$1.019,00
LETE DE 16 POLEGADAS - TAM-
BOR DE 8MM ; BORDAS EM 45º,
2 SISTEMAS DE RESPIRO NO
TAMBOR; ACABAMENTO com
IMPERMEABILIZAÇAO IN—
TERNA; REVESTIDO COM 00-
LAGEM DUPLA; CANOAS EM ZA-
MAC ( LIGA METALICA DE ALU-
MÍNIO) MODELO INTEIRIÇO
com LONGARIAS UNINDO As
EXTREMIDADES, NA COR CRO—
MADO; GARRAS DE FIXAÇÃO
EM ALUMÍNIO COM PELÍCULA
NA COR CROMADO ; POR-
CAS(BUCHAS) DE FIXAÇÃO DO
PARAFUSO INDEPENDENTES,
AROS EM FIBRA SINTÉTICA,
COM REVESTIMENTO CENTRAL
EM POLIÉSTER RESINADO NA
COR BRANCO E LATERAIS NA
COR PRETO; FABRICAÇÃO EM
MADEIRA; PARAFUSOS MO-
DELO PADRÃO UNIVERSAL
PARA BUMBOS DE MARCHA
(CABEÇA QUADRADA COM
ROSCA 7/32MM) COM COMPRI-
MENTO DE 47MM E ACABA-
MENTO CRQMADO; ARRUELAS
DE PRESSAO EM METAL, PE-
LES DE MATERIAL FABRICADO
EM FILME DE POLIÉSTER DE
250MICRONS LEITOSO, COM
PERFIL QUADRADO, ESPUMA
INTERNA (MUFILE) DE SÉRIE;
COLETE EM FIBRA DE CAR-
BONO com ACABAMENTO RE-
SINADO NA COR BRANCO; OM-
BREIRAS E APOIO ABDOMINAL
COM REFORÇO E PROTEÇÃO
com MATERIAL EM EVA DE 20
MM DE ESPESSURA; VARIAS         
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO *

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÓES E CONTRATOS

2.1. O valor global deste CONTRATO é de R$ 48.613,00 (Quarenta e oito mil e seiscentos

e treze reais);

2.2.0 preço máximo a ser pago pelo Contratante, será o qual a 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 Orgão Requerente.

2.4. A Nota Fiscal deverá apresentar preços unitários dos itens 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 o

PROTOCOLO lCMS 42, de 3 de julho de 2009;

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

eventualmente aplicadas.

2.7. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

2.8. 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.

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'á—DWIGENGIA

3.1.0 prazo do presente CONTRATO será a partir de sua data de assinatura vigorando até 31/12/2019,

podendo ser prorrogado na forma da Lei.

CLÁtisúkL/mª DâãOBRIGÃÇÓESDACQNTRATADA« , , , ,

4.1. Entregar os produtos no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, a contar da data de

assinatura do contrato.

4.2. Realizar a entrega no prazo, no local e nas condições exigidas no Termo de Referência.

4.3. Entregar os produtos somente às pessoas autorizadas pelo recebimento.

4.4. Conferir o produto, no ato da entrega, juntamente com o responsável pelo recebimento.

'CÉÁUSLÉLÁÉ: GQ—“NSTWUE'ÓBRIGAÇÓES DA CONTRATANTE

5.1. Efetuar os pagamentos devidos à contratada, na forma convencionada no instrumento

contratual, dentro do prazo previsto, desde que atendidas às formalidades necessárias;

5.2. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seu serviço

dentro das normas estabelecidas no contrato;

5.3. Comunicar à contratada, as possíveis irregularidades detectadas na execução do serviço

contratado;

5.4. Devolver todo e qualquer material que estiver fora das especificações e solicitar

expressamente sua substituição.

5.5. Notificar & empresa de eventuais atrasos na entrega do objeto licitado.

5.6. Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

Contratada.

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

encontrada para a perfeita realização dos trabalhos.

5.8. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.
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“ *?ªªiªª &??an PWÓSDE ENerâG/óágªººmmcsã

6.1. O prazo de entrega dos produtos do presente Contrato não poderá ser superior a 20
(vinte) dias úteis, contados a partir da data de Autorização de Fornecimento.

6.2. Os produtos, serão entregues, no setor de Almoxarifado central, localizado na Avenida
Floriano Rubim, s/nº — Centro — Ecoporanga/ES, no horário das 07h00min às 11h00min e
13h00min às 16h00min.

6.3. Para efeito de verificação da conformidade ou não do material fornecido com as
especificações constantes do Edital, o setor de almoxarifado deverá tem prazo de até 02 dias
úteis, contados da data da entrega, oportunidade em que () aceitará e verificará se o produto
está condizendo com o requisitado aí sim validará a nota fiscal.

6.4. O Município se reserva no direito de não receber ou devolver os produtos que estejam
em desacordo com as exigências deste Edital, devendo a empresa proceder a substituição.

6.5. A empresa deverá substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do
dia seguinte à entrega dos produtos, que deixar(em) de ser(em) recebid0(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? « AFISCALIZAÇÃO , _ , ,
7.1. Afiscalização 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 à regularidade das faltas ou defeitos.
7.2. A Secretaria Municipal de Assistência Social 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 & 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 pane da Contratante para
acompanhamento da execução do objeto. A existência da fiscalização de modo algum diminui
ou atenua & responsabilidade da contratada pela execução do objeto.

7.5. 0 11503! do Contrato será designado pela autoridade competente, por meio de Portaria,
devendo, para tanto, cumprir as exigências de fiscalização contidos no Termo de Referência.

   

 

EÚURSÚSFINANÓEIRÚÉ ? . ,,
8.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão dos recursos na seguinte dotação
orçamentária:
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
03 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 _ ASSISTENCIA COMUNITARIA
0026 _ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
2.180 _ SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA— MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
13900010000 — OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL — TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIASOCIAL.

CLÁUSULA 9 « DASSANÇÓESADMIN[STRATIVAS '
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   ESTADO DO ESPÍRITQ SANTO *
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9.1. As sanções administrativas obedecerão ao disposto nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93,
“in totum”

9.1.1. 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;

9.1.2. Recusa ou atraso para emitir a nova proposta, alterada pela etapa de
Iances/negociação.;

9.1.3. Recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração;
9.1.4. Recusar-se a receber a requisição, Nota de Empenho, injustificadamente, ou se
havendo justificativa, esta não for aceita pela Municipalidade;

9.1.5. Incorrer em inexecução total ou parcial do contrato;
9.1.6. 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;

9.2. 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.

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

9.4. A multa a que se refere este item não impede que a Contratante rescinda unilateralmente
O contrato e aplique as demais sanções previstas na lei;

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

9.6. 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.

9.7. Destarte o supracitado, nada impede que sejam aplicadas cumulativamente ou não as
demais sansões contidos no Artigo 87 da Lei 8666/93.

cmustrmw—nkzsclsâõo 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 à outra.

châusumtí DA Rawsào
11.1. Poderá ser processada revisão contratual provocada pelo desequilíbrio econômico do
contrato e/ou diminuição do preço.

CLÁUsuLAa'zuaaD/çx ALTERAÇÃÓQQNTÉATUAL “ _
12.1. O Contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no
art. 65 da Lei 8866/93, observando o limite estabelecido no parágrafo primeiro do referido
artigo.

 

”ÇÃO“81121131,.LEGálâstAç/ãoªªEMCMEL« , ,
13.1. Este Contrato é parte integrante do Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº
26/2019/PME/ES e aos termos da proposta vencedora.

13.2. O presente Contrato será regido pelo disposto na Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002
e Decreto Municipal nº 5235/2014 e demais legislações aplicáveis ao assunto.
ªchávâvmm281300310858 GERAIS . «v ,. x;, , " ,
14.1. Os termos deste contrato, na sua execução, serão dados em consonância com as
normas editalícias do qual os deu origem.
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CLÁUSULA 15- FÓRÚ — ªi

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 02 (duas) testemunhas que também assinam 03 (três)
vias de igual teor.

   

MUNICÍPIOD COPORANGA-ES

ELIAS DAL COL

CONTRATANTE

"UW
RORIZINSTRUMENTO USI A LTDA

PAULO SERGORO |Z

CONTRATXADA

3

[“

RODRIGO DAVID DE SOUZA

FISCAL DO CONTRATO

TESTEMUNHA: Momo?» dg iugouuwa-LQ CPF: OJ8816001-83

TESTEMUNHA: 834080000, E“. & %% CPF: 550 . 581%. cºw *se
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