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ESTADO DO ESPÍRITQ SANTO

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

CONTRATO Nº 070/2019

Que entre si celebram: O MUNICÍPIO DE ECOPORANGAI
ES, pessoa

jurídica de direito público, com sede na Rua Suelon Dias Mendonça,

20, Centro, Ecoporanga/ES, inscrita no CNPJ sob o nº

27.167.311/0001-04, neste ato representado pelo seu Prefeito, o Sr.

ELIAS DAL'COL, brasileiro, divorciado, portador do CPF sob o nº

478.812,757-15 e Carteira de Identidade RG sob o nº 189.546 SSP/ES,

residente e domiciliado na Fazenda Jaqueline, Córrego do Cavaco, s/n,

Zona Rural, Ecoporanga-ES, doravante denominada CONTRATANTE

e a empresa ORVEL ORLETTI CAMINHÓES E ÓNIBUS LTDA,

pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº.

07.930676/0001-23, sediada na Rod. BR 101, Km 137, Bairro

Canivete, na cidade de Linhares—ES, CEP: 29906-998, e—mail:

íâcââawaaíãíêarumarªammm13%“,
Tel: (27)3373—7011, neste ato

representada pela Srª. MERCIELY CAMILO, inscrita no CPF sob o nº.

091.535.377-69, residente e domiciliada na Rua Lafayete Amancio

Néspoli, s/n, Bairro Nova Betânia, na cidade de Linhares—ES, conforme

termos da procuração lavrada no Cartório do 3º Ofício de Notas,

Comarca de São Mateus—ES, no livro nº 110, fls. 027; doravante

denominada CONTRATADA, fica justo e contratado, consoante as

cláusulas e condições abaixo estabelecidas, o seguinte:

 

Aos vinte e nove (29) dias do mês dejulho (07) do ano de dois mil e dezenove (2019), O MUNICÍPIO

DE ECOPORANGA/ES e a CONTRATADA, ambos anteriormente qualificados, com base no

Procedimento Licitatório Modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 032/2019 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 condições seguintes:

lj. » 'CLÁUSULAPRIMEIRA —— OBJETO.

1.1 Constitui objeto do presente a "AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COM CAÇAMBA

BASCULANTE."

1.2 Os serviços/produto, quantidades e seus valores, serão, especificados conforme

tabela abaixo:

ITEM CODIGO "EE'SCTIIÇÃ
ÃMW luª?.— TEM!]

01 031518 Caminhão toco com caçamba N UN N 01 R$ 23900090 R$ 239000100 N

N basculante, veículo novo 0 km, N
'

N * cor branca. cabine em aço avan- N N N

N çada ou semi avançada, motor N

diesel com turbocooler, potência N N N

, N de no mínimo 186 cv, com ar N

N N condicionado, freio ABS, eixo N N ' N N

N N traseiro com redução, distância . N N
N

     N N entre eixos de 3.500 a 3.700 N

, mm, PBT homologado de N

15.000 kg, caçamba basculante N

N Nnova de no mínimo õmí em
___.”—   
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chapa de aço com tampa tra-

seira padrão no mesmo material

com abertura horizontal) sistema

de travamento na caçamba, Ion-

garinas do chassis em formato

de U em aço de alta resistência,

caixa de carga com cantos arre-

dondados, sistema de ação indi-

reta com cilindro hidráulico,

bomba hidráulica, mangueiras,

conexões, cardam, juntas uni-

versais, reservatório de óleo e

iluminação conforme normas do

CONTRAM, ângulo de bascula-

mento de no mínimo 45º, acio-

namento do sistema hidráulico

com comandos nó interior da ca—

bine, ajustador automático de

freio, tacógrafo, protetor de car-

ter e demais equipamentos obri-

gatórios e de segurança exigi-

dos por lei e de acordo com as

normas do DETRAN, emplacado

e tapetes. Marca Wolkswagen

— Modelo: 15-190 Constella-

tion.

 

N

N

  

N

N

N
N

N
N
  

3.4

3.5

3.6

3.7

O contrato terá vigência a partir da data de su

N

(12) de dois mil e dezenove (2019).

Este contrato poderá ser prorrogado conforme a legislação vigente.

CLÁUSULA TERcEiRA'ªL DOS PREÇOS E CONDlçõEs DE PAGAMENTO

O valor global deste CONTRATO é de R$ 239.000,00 (duzentos e trinta e nove mil reais);

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

vencedora;

O pagamento será realizado em até 30 (trinta)

apresentação das Notas Fiscais/Faturas, devidamen

Gestor do objeto da licitação. Para que o pagamen

FNscais/Faturas deverão estar acompanhadas dos comprovan

exigidos no Edital.

A Nota Fiscal deverá apresentar preços unitários do(s) item(ns)

TOTAL.....................................................

CLÁUSULA SEGUNDA"- DAVIGÉNCNA 00 CONTRATO “

a assinatura, até trinta e um (31) de dezembro

R$ 239.000,00J

dias após a entrega dos bens, mediante a

te comprovadas e atestadas pelo Órgão

to ocorre na forma proposta, as Notas

tes de regularidade fiscais

conforme este Contrato e

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

dados bancários;

A contratada deverá apresentar nota fiscal de acordo com o que'es

ICMS 42, de 3 de julho de 2009;

Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a pena

aplicadas.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
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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.

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 QUARTA «DAS OBRIGAÇÓES DA CONTRATADA

Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência e o Edital de Licitação.

Fornecer os equipamentos,, obrigatoriamente, de acordo com as 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 o objeto na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, no prazo previsto e

no preço ao final ofertado.

Retirar, transportar, substituir, reparar, 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 pelo CONTRATANTE.

Garantir a qualidade do objeto licitado, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeitos,

nos termos do subitem anterior.

Assumir a responsabilidade pelos encargos flscais, comerciais e previdenciários resultantes

do fornecimento.

Qualquer irregularidade que comprometa ou inviabilize o fornecimento do equipamento deverá

ser informada imediatamente ao CONTRATANTE.

Prestar informações/esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, bem como atender

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

providenciando a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas

pelo CONTRATANTE.

Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte (do CONTRATANTE para

acompanhamento da execução do objeto. Aexistência da fiscalização de modo algum diminui

ou atenua a responsabilidade da Contratada pela execução do objeto.

Colocar à disposição do 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 da licitação.

Emitir a(s) note(s) fiscal(is) dos materiais fornecidos e apresentá-Na(s) ao CONTRATANTE.

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros,

decorrentes de culpa ou dolo, quando da execução do fornecimento, não excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE.

Arcar com 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 cumprimento das obrigações, todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitação.
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5 CLÁUSULA QUINTAªº- DAS OBRIGAÇÓES' DA CONTRATANTE

5.1 Proporcionar todas as facilidades para a CONTRATADA executar o fornecimento do

objeto do presente Termo de Referência, inclusive 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. '

5.3 Promover, através da Secretaria Municipal de Agricultura, o recebimento do

equipamento entregue, mediante confrontação de suas características e

especificações com as especificações exigidas no Termo de Referência.

5.4 Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou

irregularidades constatadas no fornecimento do equipamento, para que sejam

adotadas as medidas corretivas necessárias.

5.5 Devolver todo e qualquer material que estiver fora das especificações e solicitar

expressamente sua substituição.

5.6 Notificar a empresa de eventuais atrasos na entrega do equipamento.

5.7 Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados

pela CONTRATADA.

5.8 Adotar, sempre que necessárias medidas que visem sanar qualquer dificuldade

encontrada para a perfeita realização dos trabalhos.

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

Fiscais/Faturas devidamente atestadas.

5.10 Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.

5.11 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como

por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus

empregados, prepostos ou subordinados.

S;:Íwx CLÁUSULASEXTA— DGS PRAZOS DE ENTREGA, CONDIÇÓES

6.1 A entrega do objeto deverá ser efetuada em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos,

após o recebimento da autorização de fornecimento, expedida pela Divisão de

Compras, acompanhados da respectiva Nota Fiscal, 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, de segunda a sexta-feira, por

conta da empresa vencedora da licitação podendo ser prorrogado.

6.2 Ao Município é reservado o direito de não receber ou devolver os materiais que não

estejam de acordo com as exigências do edital, e solicitar a reposição dos mesmos.

6.3 Para melhor rendimento na entrega dos equipamentos, estes deverão estar em

conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência.

6.4 A entrega dos equipamentos estará caracterizada mediante o recebimento definitivo

dos mesmos, ou seja, o aceite na Nota Fiscal correSpondente pelo servidor

responsável pelo seu recebimento.

6.5 A licitante vencedora obriga-se a entregar os equipamentos estritamente de acordo

com as especificações descritas neste Termo de Referência, sendo de sua inteira

responsabilidade a reposição dos equipamentos que venha a ser constatado pela

Administração não estar em conformidade com as referidas especificações.
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O recebimento dos equipamentos não implica na sua aceitação definitiva, uma vez

que dependerá da análise dos mesmos, por servidor, que deverá verificar a

quantidade e atendimento a todas as especificações, contidas no Termo de

Referência, para a Aceitação Definitiva.

A empresa contratada deverá substituir no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis

a contar do dia seguinte à entrega do equipamento que deixarem de ser recebidos

por não estarem de acordo com as condições exigidas no Termo de Referência.

0 ônus de correção de defeitos apresentados pelo equipamento ou substituição do

mesmo, será suportado exclusivamente pela contratada.

* , CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO

A Secretaria estabelecerá o critério de fiscalização do cumprimento da obrigação resultante

da licitação, por intermédio da Comissão nomeada pela Portaria nº 425, de 05 de

dezembro de 2018.

A Contratante fiscalizará a execução do objeto através da Secretaria Municipal de Agricultura,

deste Município.

CLÁUSULAOITAVA —'—»DOS RECURSOS ORÇÁMENTÁRIOS

A fonte dos recursos orçamentários serão as seguintes:

130 — SECRETARIA MUNICIPAL “DE AGRICULTURA

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20 - Agricultura
122 - Administração Geral

0003 — APOIO ADMINISTRATIVO

3.042 -Aquisição de Veículos e equipamentos

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

15100002000 - CONVENIO COM UNIÃO.

130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

001 — SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20 -Agricultura

122 — Administração Geral

0003 - APOIO ADMINISTRATIVO

3.042 - Aquisição de Veículos e equipamentos

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS.

FICHAS-536.

9 CLAUSULA NONA—DAS PENAUDADES

9.1 As sanções administrativas obedecerá ao disposto nos. artigos 86 a 88 da Lei

8.666/93, “in totum”.

9.2 — multas, nos seguintes _casos e percentuais:

9.2.1 por atraso injustificado na entrega dos veículos até 45 (quarenta e cinco) dias

consecutivos contados do término dos prazos de entrega fixados no Contrato ou na

Autorização de Fornecimento: 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor

global contratado e, a critério da Administração, rescisão do Contrato e cancelamento

da Autorização de Fornecimento;

9.2.2 por atraso injustificado na entrega do(s) veículo(s) superior a 45 (quarenta e cinco)

dias consecutivos contados do término dos prazos entrega fixados no Contrato ou na

Autorização de Fornecimento, "15% (quinze por cento) sobre o valor global contratado

e, a critério da Administração, rescisão do Contrato e cancelamento da Autorização de

Fornecimento;

9.2.3 por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo e

decorrente de fato superveniente aceito pela Administração: 15% (quinze por cento)

sobre o valor global da proposta;
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

ESTADO DO ESPÍRITQ SANTO

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

9.2.4 por recusa injustificada do adjudicatária em assinar o Contrato ou receber a

Autorização de Fornecimento, dentro de 5 (cinco) dias úteis contados da data de seu

envio ou convocação para assinatura do Contrato ou recebimento da Autorização de

Fornecimento: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta ou valor global

contratado e, a critério da Administração, rescisão do Contrato e cancelamento da

Autorização de Fornecimento;

9.2.5 por inexecução, total ou parcial, injustificada do Contrato ou da Autorização de

Fornecimento: 20% (vinte por cento) sobre o valor global contratado e, a critério da

Administração, rescisão do Contrato e cancelamento da Autorização de Fornecimento.

— suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com

a Administração:

9.3.1 por atraso injustificado na entrega do(s) veículo(s) superior a 45 (quarenta e cinco)

dias consecutivos contados do término dos prazos de entrega fixados no Contrato ou

na Autorização de Fornecimento: até 1 (um) ano e, a critério da Administração,

rescisão do Contrato e cancelamento da Autorização de Fornecimento;

9.3.2 por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo e

decorrente de fato superveniente aceito pela Administração: até 2 (dois) anos;

9.3.3 por recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato ou receber a

Autorização de Fornecimento, dentro de 5 (cinco) dias úteis contados da data de seu

envio ou convocação para assinatura do Contrato ou recebimento da Autorização de

Fornecimento: até 3 (três) anos e, a critério da Administração, rescisão do Contrato e

cancelamento da Autorização de Fornecimento;

9.3.4 por inexecução total ou parcial, injustificada do Contrato ou Autorização de

Fornecimento: até 4 (quatro) anos e, a critério da Administração, rescisão do Contrato

e cancelamento da Autorização de Fornecimento;

9.3.5 por deixar de entregar os documentos de habilitação: até 2 (dois) anos;

9.3.6 por apresentar documento falso, fraudado ou adulterado: até 5 (cinco) anos.

As multas previstas no subitem 11.2 do Termo de Referência, serão descontadas de

imediato no pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso.

A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração será declarada em

função da natureza e gravidade da falta cometida.

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;

As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à

contratada, se houver, ou cobradasjudicialmente.

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.

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.

Destarte o supracitado, nada impede que sejam aplicadas cumulativamente ou não

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

CLÁUSULA DÉCIMA -º DA RESCISÃO Do CONTRATO

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.
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11 ' CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA REVISÃO

11.1 Poderá ser processada revisão contratual provocada pelo desequilíbrio econômico

do contrato e/ou diminuição do preço.

3121 CLÁUSULA DÉCIMASEGUNDA - DA ALTE
RAÇÃO 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 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

13.1 Este Contrato é parte integrante e indissociável do Pregão Presencial nº. 0032/2019/PIVIE/ES

e aos termos da proposta da empresa vencedora.

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

aplicáveis ao assunto.

14 CLÁUSULA—DÉCMAQUARTA - DISPOSIÇÓES GERAIS

14.1 A ordem de fornecimento (requisição de compra) dos materiais será autorizada, em todo caso,

pelo Setor de Compras da Prefeitura de Ecoporanga, as emissões de Autorizações de

Compras, suas retificações ou cancelamentos, totais ou parciais, serão, igualmente,

autorizados pelo setor.

14.2 Os termos deste contrato, na sua execução, serão dados em consonância com as normas

editalícias do qual os deu origem.

1& ' CLÁUSULA DÉCIMA QumTA - FORO

15.1 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) vias de igual teor.

MUNNCNPNODE [[PORANGA-ES
EUASDALCOL
CONTRATANTE

”» f ) ª NN . ; _ .

Wn'T/CLLLV o »“ru CQ)—

ORVEL— ORLETTI CAMDNH ES E ÓNNBUS LTDA

MERCIELY CAMILO

CONTRATADA
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