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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
------ ------ 

CONTRATO N° 0000127/2018 

Que entre si celebram: O MUNiCíPIO DE ECOPORANGA, ESTADO DO 
EspíRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ N°. 
27.167.311/0001-04, situada a Rua Suelon Dias Mendonça, nO. 20 - Centro - 
Ecoporanga-ES neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr. ELlAS 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 INCOMOL COMERCIO DE MADEIRA E MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nO. 27.431.188/0001-89, 
sediada na Rua Floriano Rubim, nO 340, Centro, Ecoporanga- ES, CEP 29.850-00, 
Telefone (27)3755-1281, e-mail: incomol1@hotmail.com. representada pela Sra 
Conceição Aparecida Zortéa Lima, portador(a) do CPF n°. 948.363.107-68, 
residente à Rua José Milton Chequer, nO 351, Centro, Ecoporanga-ES, CEP 
29.850-000, doravante denominado(a) CONTRATADA, fica justo e contratado, 
consoante as cláusulas e condições abaixo 
estabelecidas, o seguinte: 

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e dezoito (2018), o MUNiCíPIO DE 
ECOPORANGA e a CONTRATADA, ambos anteriormente qualificados, com base Ata de Registro de Preços nO 
075/2017 do Pregão Presencial nO 026/2017, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, e ainda, em 
consonância com o Processo Administrativo nO 5469/2018, resolvem celebrar o presente CONTRATO, 
observadas para tanto, as cláusulas e condições seguintes: - 
1 OBJETO. 
1.1 Constitui objeto do presente CONTRATO a AQUISiÇÃO DEMATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EM 

GERAL. 
2 DA FINALIDADE 
2.1 Atender as necessidades desta municipalidade, no desenvolvimento dos diversos serviços que são 

prestados a comunidade nos quais se faz necessário o uso destes materiais, bem como, na 
confecção de manilhas nos diâmetros 300, 400, 600, 1000 mm, para atender o município nos vários 
aspectos que se apresentam. 

2.2 Os materiais serão utilizados para reparos e construções, uma vez que possuímos maquinários e 
funcionários para executarem este tipo de serviço e que se faz necessário para a construção de 
bueiros, redes de esgotos, rede de coleta de águas pluviais, construção de pontes, reformas de 
escolas, unidades de saúde entre outros. 

3 DO FORNECIMENTO 
3.1 A entrega dos materiais, deverá ser realizada conforme solicitado, ou seja, na íntegra ou fracionada, 

no setor de Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Ecoporanga/ES, o qual se faz responsável pelo 
seu recebimento. 

3.2 A Contratante, junto com o Setor de Almoxarifado, emitirão a Nota de Empenho e a Autorização de 
Fornecimento para a Contratada. 
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
3,3 Realizar a entrega no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da 

Autorização de Fornecimento; 
3.4 Fornecer os materiais, 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, 

3,5 Entregar os produtos no Setor de Almoxarifado, no horário compreendido entre as 08hOOmin até as 
16hOOmin 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; número do 
Contrato, preços em moeda nacional. 

3,6 Retirar, transportar, substituir, corrigir, remover, às suas expensas, no todo ou em parte, os 
materiais, se for verificado danos em decorrência do transporte, avarias e/ou defeitos, bem como, 
providenciar a substituição dos mesmos no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da 
notificação pela Contratante, 

3,7 Garantir a qualidade dos materiais licitados, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeitos, 
3,8 O Setor de Almoxarifado, junto com o fiscal designado fará a conferência de todo material recebido, 

devendo recusar aqueles que estão em desconformidade com o Edital e seus anexos, 
3.9 Quantidade dos produtos e valores será conforme a tabela abaixo: 

N;;tITR;_ 1~,oo~TOTALR~~7_ OO'i~ 
_- 32',- ~ R$ l~q,OO_ ~_.I$ 3,ioõ~oo 

32 R$ 100,00 R$ 3.200,00 
L_ _ y!i2~10~oo3doze r!1~_e-~~m r-eai~J 

ITEM ICÓD DESCRiÇÃO DOS PRODUTOS MARCA UNID, IQUA 
I CIMENTO SC, 50 KG SECAGEM 

! 3 
112720 RÁPIDO ALTO FORNO CP III MIZU SC 

:-12 15745 BRITA N° 1 : 
--- 

TOLEDO M3 i 13 _l l:_5564 BRITA N° o TOLEDO M3 L __ 

4 DOS PREÇOS E CONDiÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1 O valor global deste CONTRATO é de R$12.100,OO (doze mil e cem reais) 
4,2 Será realizado o pagamento, em até 15 (quinze) dias uteis após a entrega dos produtos, mediante a 
4,3 apresentação das Notas Fiscais/Faturas, devidamente comprovadas e atestadas pela Contratante, 
4.4 A nota fiscal deverá discriminar os produtos fornecidos, seus preços unitários e totais de acordo 

com o Contrato, 
4,5 Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades eventualmente 

aplicadas, 
4,6 No ato do pagamento de cada parcela, a Contratada entregará, a pedido da tesouraria, as Certidões 
4,7 Negativas, ou positivas com efeitos negativas, de regularidade fiscal, que estejam vencidas após o 

procedimento licitatório, Não será efetuado pagamentos quando quaisquer uma das certidões de 
regularidade fiscal encontrar-se sob o efeito de "positiva", 

4,8 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, 

5 DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5,1 Das obrigações da Contratada: 
5,1.1 Cumprir fielmente o que foi estipulado no Termo de Referência e no Edital 026/2017 e anexos, 
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5.1.2 

5.1.3 

5.1.4 

5.1.5 
5.1.6 

5.1.7 

5.1.8 

5.1.9 

5.1.10 

5.1.11 
5.1.12 

5.1.13 

5.1.14 

5.1.15 

5.1.16 

5.2 
5.2.1 

5.2.2 

Fornecer os materiais, 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. 
Entregar os produtos no Setor de Almoxarifado, no horário compreendido entre as 08hOOmin até as 
16hOOmn com nota fiscal respectiva. 
Retirar, transportar, substituir, corrigir, remover, às suas expensas, no todo ou em parte, os 
materiais, se for verificado danos em decorrência do transporte, avarias e/ou defeitos, bem como 
providenciar a substituição dos mesmos no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da 
notificação pela Contratante. 
Garantir a qualidade dos produtos licitados, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeitos. 
Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, comerciais e previdenciários resultantes do 
fornecimento. 
Prestar informações/esclarecimentos solicitados pela Contratante, bem como atender suas 
reclamações inerentes ao fornecimento do objeto, principalmente quanto à qualidade, 
providenciando a imediata substituição. 
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 a 
responsabilidade da contratada pela entrega dos materiais. 
Colocar à disposição da Contratante todos os meios necessários à comprovação da qualidade dos 
materiais, permitindo a verificação de sua conformidade com as especificações. 
A Contratada não poderá ceder ou transferir para terceiros, por qualquer forma, nem mesmo 
parcialmente, o objeto desta licitação. 
Emitir a(s) nota(s) fiscal(is) dos materiais fornecidos e apresentá-Ias à Contratante. 
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. 
Arcar com todas as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados 
quando da execução do objeto contratado. 
Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 
assumidas. 
Manter, até o cumprimento das obrigações, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
A empresa deverá informar o número de telefone e e-mail para recebimento de informações, 
correspondências ou qualquer outro tipo que a Contratada necessitar. 
Das obrigações da Contratante: 
Proporcionar todas as facilidades para a Contratada executar o fornecimento do objeto no Termo de 
Referência, inclusive comunicando por escrito qualquer ocorrência relacionada ao fornecimento 
do(s) material(s); 
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 
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5.2.3 
5.2.4 

5.2.5 

5.2.6 

5.2.7 
5.2.8 

5.2.9 
6 
6.1 

7 

7.1 
7.2 

7.3 
7.4 

7.5 

7.6 

7.7 

7.8 
7.9 

8 

8.1 
8.1.1 
8.1.2 
8.1.3 
8.1.4 
8.1.5 

comunicando à Contratada as ocorrências que exijam medidas imediatas; 
Promover, através do Setor de Almoxarifado, o recebimento dos materiais entregues, mediante 
confrontação de suas características e especificações com as especificações exigidas no Termo de 
Referência; 
Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos 
materiais, para que sejam substituídos; 
Devolver todo e qualquer material que estiver fora das especificações e solicitar expressamente sua 
substituição; 
Notificar a empresa de eventuais atrasos na entrega dos materiais; 
Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, com as Notas Fiscais/Faturas 
devidamente atestadas; 
Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias. 
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até o término do exercício financeiro da 
sua ocorrência, ou seja, de 26 de Setembro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018. 
DA FISCALIZAÇÃO 

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). 
O Fiscal deverá reunir-se com o preposto da contratada com a finalidade de definir e estabelecer as 
estratégias da execução do objeto, bem como traçar todas as metas de controle, fiscalização e 
acompanhamento do contrato; 
Deverá exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as condições contratuais assumidas, 
constantes das cláusulas do contrato e demais condições do Edital da Licitação e seus anexos, 
planilhas, cronogramas etc; 
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; 
Impedir a subcontratação no fornecimento dos produtos e/ou efetuar quando não expressamente 
autorizadas para tal, no edital ou contrato; 
Comunicar - por escrito - ao responsável qualquer falta cometida pela empresa; 
A Contratante designa o(a) JOSÉ MARTINS DA SILVA, portador do CPF N° 576.664.587-20 para 
atuar como fiscal do presente contrato, acompanhando a execução do mesmo, conforme as 
previsões e determinações da Lei 8.666/93, art. 67. 
RECURSOS FINANCEIROS 

As despesas decorrentes deste Contrato correrão dos recursos na seguinte dotação orçamentária: 
Órgao: 120 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Uranos 
2.112 - Manutenção das atividas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 
Elemnto da despesa: 339030000000 - Material de Consumo 
Fonte de Recursos: 10000000 - Recursos Ordinários 
Ficha: 0000457 
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9 DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS 
9.1 As sanções administrativas obedecerá ao disposto nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, "in totum" 
9.2 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. 
9.3 Constitui em faltas que poderão ser aplicadas as sanções previstas nos itens acima e ainda: 
9.3.1 Recusar-se a receber a requisição, Nota de Empenho, injustificadamente, ou se havendo 

justificativa, esta não for aceita pela Municipalidade; 
9.3.2 Incorrer em inexecução total ou parcial do contrato. 
9.3.3 Não aceitar entregar os produtos conforme solicitados; 
9.4 Poderá a Contratante, considerar inexecução total ou parcial do contrato, para imposição da 

penalidade pertinente, a não entrega dos produtos nos locais e horários estabelecidos. 
9.5 A Contratante, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as justificativas 

apresentadas pela Contratada, sendo-lhe assegurada a ampla defesa e o contraditório. 
9.6 As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à contratada, se 

houver, ou cobradas judicialmente. 
9.7 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. 
9.8 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado 

faltoso. 
9.9 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. 
9.10 Destarte o supracitado, nada impede que sejam aplicadas cumulativamente ou não as demais 

sansões contidas no Artigo 87 da Lei 8.666/93. 
10 DA RESCISÃO DO CONTRATO 
10.1 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. 

11 DO REEQUILíBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTE 
11.1 Poderá ser processada revisão contratual provocada pelo desequilíbrio econômico do contrato e/ou 

diminuição do preço. 
11.2 Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso li, alínea "d", da Lei n° 8.666/93, será 

concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que 
suficientemente comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual. 

11.3 A Contratada, para solicitação de reajuste ou reequilíbrio, deverá apresentar seu pedido, 
devidamente justificado e fundamentado, fornecendo, inclusive, uma planilha de custos, indicando 
todos os gastos na prestação dos serviços para análise técnica. 

11.4 Em havendo alteração unilateral do contrato, que aumente os encargos da Contratada, a Prefeitura 
deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. 
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12 DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
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. 
13 DA VINCULAÇÃO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
13.1 Este Contrato é parte integrante e indissociável do Pregão Presencial N°. 000026/2017/PME/ES e 

aos termos da proposta da empresa vencedora. 
13.2 O presente Contrato será regido pelo disposto na Lei n° 8.666/1993, e demais legislações 

aplicáveis ao assunto. 
14 FORO 
14.1 Quaisquer questões deste CONTRATO serão dirimidas no foro da Comarca de Ecoporanga, ES. 

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 ias de igual teor. 

MUNiCíPIO COPORANGA-ES 
ELlAS DAL COL - Prefeito 

/:1-- _ 
INCOMOL COMERCIO DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA - ME 

Conceição Aparecida Zortéa Lima 
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L DO CONTRATO 

JOSE MARTINS DA SILVA 
CPF:576.664.587 -20 
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