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CONTRA? O Nº 130/2018

Que entre si ceiebram: O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, pessoa juridica de direito público, inscrita no
CNPJ Nº. 27,167.311/0001—O4, situada a Rua Suelon Dias
Mendonça, nº. 120 — 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 LICITA CONSULTORIA & COMÉRCIO DE
VEICULOS EIRELI EPP, pessoa jurídica de direito privado inscrita no
CNPJ sob o nº 04.476.348/0001—00, sediada na Rua ltacibá., nº. 135,
saia Ha'-C Ed. Villagio de Itaparica, Praia de Itaparica, na cidade de
Vila Velha—ES, CEP: 29.102—280, Tei. (27) 3108-4995 e—mail:
diretoria©iicitaconsuitoria.com; neste ato representada por sua
Titular a Srª MICHEI LI COUTINHO REBELLO DE MENEZES
QORGES, brasiieira casada, empresaria, inscrita no CPF sob o nº.
055.065 97.7 8 e Carteira de Identidade nº 1.714.488/SSP—ES,
residente e domiciliada na Rua Itaciba, s/nº, Praia de Itaparica, na
cidade de Viia Velha—ES, CEP: 29.102—280, doravante
«:!eriominadot'a') CONTRATADA, fica justo e contratado, consoante as
ciausuias e condições abaixo estabelecidas, o seguinte:

Aos dezesseis (16) dias do mês de Outubro (1 O) do ano de dois mil e dezoito (2018), 0
MUNICÍPIO DE ECOPORANGA e a CONTRATADA, ambos anteriormente qualificados,
com base no Procedimento Licitatório Modaiidade PREGÃO PRESENCIAL n.º 043/2018
nos termos da Lei nº 10.520/02 e da Lei 8666/93 e suas alterações, resolvem celebrar o
presente CONTRATO, observadas para tanto, as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA 1 —— OBJETO

1 1 Constitui objeto do presente CONTRATO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO
PICAPE CABINE DUPI- A 4 X 4 DIESEL ZERO QUILOMERI'RO conforme discriminado na
[Tabeia abaixo:

ITEM ESDFFIFªCAÇAO ;UNID. QUANT VLR UNITÁRIO, VLR. TOTAL
VEICULO TIPO PICAPE, CABINE ; ] ;

01 DUPLA 4 )( 4, Zi-"RO; '.,JN ? CI ' R$ 1.61. 4 50 00; R$ 161.450,00QLIILTNRIEET RO 3a dieseit i ;— na cor Cinza. , i* motor , ' ;aspiração: turbo ; 3 ;;ciiindrada: 2.44ZCC ] , = i. ,. ., ,, , , ,. , ,. , , . ,. ,, ,, . , ,, .,,,,, ,,,, , ,i.. ,,,,W, , ,. ,, . .,, _,“; ,,J_____
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Departamento de Licitação e Contratos

cilindros: 4, em linha
comando de válvulas: no
cabeçote, corrente
válvulas por cilindro: 4
combustivel: diesel
potência minima: 180 cv ©
3.500 rpm
*transmissão
câmbio: automático
marchas: 5 ou 6 a frente e
uma ré
tração: traseira
*desempenho
velocidade máxima 180 km/h
*consumo minimo

, urbano 09 km./i
ªrodoviário 11 kaI
autonomia mínima 800 km
*suspensão
dianteira: independente,
braços sobrepostos
traseira; eixo rigido
*direção
assistência: hidráulica ou
eiétrica
diâmetro minimo de giro minimo:

11,8 m
"freios
dianteiros: discos ventilados
(abs)
iraseiros: tambores
*pneus e rodas
dianteiro—sí 255/70 r16
traseiros: 265/70 r16
ªdimensões minimas
comprimento: 5.280 mmeitura: 1.795 mm ,iargura. 1.815 mm i
entre eixos: 3.000 mm
vão iivre do solo: 220 mm
*peso e capacidades minimas
peso; 1.800 kg
caçamba: 1.000 litros
carga útil: 1.000 kg
tanque de combustível 75 litros
ar condicionado
banco de couro
kii som com mp3 entrada de usb e
sensor de estacionamento.
trio eiéizrico, vidros dianteiro e

_ti'aseãro e retrovisores.
chave com fechamento de portas
eiéirica. — Marca: CHEVROLET
810 GD 4x4 28 DIESEL.

Totai Qerai .......... R$ 161.450,00 (cento e sessenta e um mil quatrocentos e cin uent eais)
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CLÁUSULA 2 —- DA ViGÉNCIA

2.1. O contrato terá vigencia ate 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado na forma
da legislação vigente.

CLÁUSULA-.É » « DG 3 PREÇOS E CONDlÇÓES DE PAGAMENTO

Siª. O vaio! global deste CONTRATO e de R$ 161.450,00 (cento e sessenta e um mil
quatrocentos e cinquenta reais).

3.2. O preço máximo a ser pago pelo Contratante, será o qual a proponente foi declarada
vencedora:

3.3.ta isªc tlaG-f: :) eagamento em ate ”0 (trinta) dias em conta- corrente após a
confecção dz: nota de liquidação da despesa, efetuada pela Secretaria Municipal de
Finanças, te: ao sidc a Nota Fiscal devidamente atestada pelo Órgão Requerente.

3,4. A Nota Fiscai deverá apresentar preços unitários do(s) item(ns) conforme este Contrato
e ainda deverá pt:)".ter os seguintes dados: modalidade e número da licitação, nº do
gmpf, :inªce fadados mmo/rios

515,1: corrirr-isada- Óíêthfà apresentar nota fiscal de acordo com o que estabelece o
PROTOCOLO lCMS 42, de 3 de julho de 2009;

3.6..Fªcrieiarí: ser cªes-contados dos pagamentos os valores atinentes e penalidades
eventualmente aplicadas.

37'. Em . erª,: ima . “."-*notase havera antecipação de pagamento.

38. No ato do- pagamento, a Contratada entregará, a pedido do órgão requerente, as
Certictôee ixiegzraiivae, ou positivas com efeitos negativas, de regularidade fiscal, que estejam
vencidas anos: o pa;—:zedimento licitatório.

& Nenhum: pagamento será efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidação
que ir,;uer mgam t—ianceira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou
inadimo: ência sem :ue iss () gere direito ao pleito de reajustamento dos preços ou correção
mont “ELE“ ia.

aº

CLÁUÉULA :; » :::-aa ctsRiGAçõEs DA CONTRATADA

cá.,“i, ªi.:iiriprª, “aiming-xe «É; que estipula este Termo de Referência.

4 2. Cara m:: a qu iii-Jade dos produtos licitados, obrigando— se a repor aquele que apresentar
defeito: .

4.3.nseurm a responsabilidade pelos encargos fiscais, comerciais e previdenciários
' u tantes v.c- tameruwnento.

!iª.la“€u'_ãli1ií)ltiK A-zi'íili'jilt'tl. :: iii. l'Íxinii-n— iícoporangirf i'S'i'cit-fiªçwz .27 3735v2905—E—mail F;; , '. (:. Página3 (



antictpeídê Ecoporanga
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Departamento de Licitação e Contratos

4. à.» “ªrestª '. Zirh—s. de: les clarecinientos soiicitados peia Contra .ante bem como atender
sua: rcciamaçoes inerentes ao fornecimento do objeto, principalmente quanto à qualidade,
nr: :»: denoiando 3 imediata substituição.

4.5. Scjeitar—se a ainpia e irrestrita fiscalização por parte oa Contratante para
acompanhamento da execução do objeto. A existência da fiscalização de modo algum
dimu—wui ou fria-nua a resoonsabiiidade da contratada pela entrega dos produtos.

4,6: C'Ioiocar a disoosãção da Contratante todos os meios necessários à comprovação da
quatidade do produto, permitindo a verificação de sua conformidade com as especificações.

4.7. A Contratada não poderá ceder ou transferir para terceiros, por qualquer forma, nem
mesmo parcialmente. o objeto desta licitação.

4.8. finªitir ai:—;) note(s) fiscal(is) do produto fornecido e apresenta—ia à Contratante.

4.9, Responsabilizar-«se peios danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros,
decorrente da Ctiipz; ou doio, quando da execução do fornecimento, não excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante.

4.10, Amar com todos as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus
emp 'egadcf; quando da execução do objeto contratado e das obrigações assumidas.

4.11“ Manter, ate o cumprimento das obrigações, todas as condições de habilitação e
qualificocão exigida.-'a na iicitacão.

AAZ/X ez'ngjªriªzsa diª:—verá informar o número de teiefone e e-mail para recebimento de
info: i'ie—iÇtÚc—*:1._ :;orres»":ondências ou quaiquer outro tipo que a Contratada necessitar.

(: [nos m.;-. e . ear—,ª. rotações DA CONTRATANTE

5.1 Pro:", dir,—ir:. n;;r meios eficazes para a Contratada executar o fornecimento do objeto do
presente 'ª. ::no ou Referência, inclusive comunicando por escrito qualquer ocorrência
e:” «:íio rad: a:: fornecimento do veiculo.

52. UFVHO'JQF o .*tfompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do presente
'i'eri'no de Hetereri e sob os aspectos quantitativos e qualitativos, registrando as falhas
((“o—“leª “C““.if' «zuando a Contratada as ocorrências que exijam medidas imediatas. ,

* '.s do Setor de Almoxarifado, () recebimento do veiculo, mediante$i. 3 liªr-armani:
* arca ter istica s e especificações com as especificações exigidas neste(0. T.:)“: ..

Termo de Reterenr“

5.4..ªçlomi.inicz.= a ...ícnfratada por escrito sobre imperfeições falhas ou irregularidades
constatada;— nas m: ,eiiais para que sejam substituidos.

5ª. ªfir—vi”— t: ': qualquer material que estiver fora das especificações e solicitar
exores sam ºnte sua substituição.

5. ªo. “ioriii czir ei :“;sz sãº: de eventuais atraeos na entrega do produto

Página 4' ' :iro l njio "33,1: — F? 'iªªí *.*”.ixz 3'7»I?7í3ª3»-2ª)05 E-rnaii' gim»: : :“ &).ngva
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Eârfonrtamenrto de Licitação e Contratos

5 ªffªir [aa rterztof; nas condições e preços pactuados, com a Nota Fiscal/Fatura
rlev ameno destoa

5.8. Aplicar as saiªcrtíes administrativas, quando se fizerem necessárias,

CLÁUSULA 6 — 005 PRAZOS DE ENTREGA, CONDIÇÓES

6.1 « ) orazr rara ;rega oo veiculo, sera, mediante a autorização de fornecimento, em até
30 íirmta) dias.

desta licitação, será entregue, no setor de Almoxarifado central,
Floriano Rubim, sinº — Centro — Ecoporanga/ES, no horário das

6.2. O veriª/adri, N:: .;
localizado "1? Ava“: &
U'r'ritlumin as 'iõhbªuz'nin.

6. 3 " a «.o da. verificação da conformidade ou não do material fornecido com as
as necrircaçoeº constantes do presente editai, o setor de almoxarifado deverá ter o prazo de
't; (;? .!ia:= tigris, “ raros da data da ent. ega oportunidade em care o aceitará e verificará
se o produto sta cftv-“dizendo com o requisitado aí sim validará a nota fiscal.

6.5». O Município sc.- i'eserva no direito de não receber ou devolver o veículo que esteja em
deserta-'do ' c— ' *iQêiiClHS do edital, devendo a empresa proceder a substituição.

Gªi “ empresa devº-fa substituir, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do dia
segunda: a unir-ega =. o veículo, que deixar de ser recebido, por não estar de acordo com as
coruche-.as cfc íªXiitZ-li &» seus anexos.

6.5. de defeitos apresentados pelo veículo ou substituição do mesmo
ser: — amente pela empresa contratada.

a:,ieio só esiíií'á caractei zada mediante o rzcebimento definitivo do

eiie da nota fiscal oorres pondente pelo servidor responsável pelo seu

ªi:iÁ?.iíàª-.it, «o.-fi iªiâãzâªJZAÇiit')

7." ,,... vir,-rª», :;áftrr ' a exercida pelo Sr. Jadson Salazar Dai Col—- matrícula nº 400315,
cazvevfr; ;, % Dieu-':.» em registro próprio de “todas as oco rênc as relacionadas com a
exemq-m :; Grintmtfçi, determinando o que for necessário a regularidade das faltas ou
defeitos.

“&'.z. U ;Dâijlfrvjie do Prefeito estaveiecera o critério de fiscalização do cumprimento da
ob'iç ac.-ªio 'f'ªiilªtã'f'iir'? da licitação. por intermédio de servidor designado para esta finalidade.

71.53.2miqeee acatada a g.?rêl'f'flitll' e facilitar a qualquer tempo, a fiscalização da
( ().! ir: , ante. 'acuitando o livre acesso pela fiscalização, ao local do trabalho, registros e
dcourni—antcs g.,«ertirif—r" fes ao contra o

7. 4 A Contratada suieita- se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante para« ' err :cry:. execucao ::“; objeto A existencia de fioccazacao de modo algum
apoiabilidade da contratada pela execuçao :c- objeo.' ""'Íal,,.l27 . '

«n ªlgu-, "w É 1 " " ' "il'lL" líczipcrisg', TS ":'rl 'lax': "'”-373541965 -F—-riiÍl: ::i. *::'.2 gvl-lê '- Página 5
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Eirªprrrtammto de Licitação e Contratos

“Lºki. tiara. e. = (jazz.: alc- sera desiçnado rei:—.“; autoridade competente, por meio de Portaria,
Llevº ido. rara-L tamu:- curnprir as exigências de fiscalização contidos no Termo de Referência.

CLÁEJíâªiLãl—L Eªi — Rªitº THRSGS FINANCEJROS

8.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão dos recursos na seguinte dotação
ar”]?! “nr—ªmaria“

ÚZl: « Lá,—“153“?

CÚ' &)I'LBªN
Cí. I.;lz: ªiÍÉ -, :
122 — ADMINÍh l RÁgÁi GERAL

0i13— ADO“: LºnMINSS TRATEVO

323” 23- AQlÍ “CÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOSR$: -'ªJ " ll: MTO E MATE“ ÍAL PERMANENTE
4:00“ 'in QFâúªNÃRIOS.

i.;ªmr'ªªiª-ºº nizª-. -' "º : Yªº—ã“? Sit-.NÇÓES ABMÍNÉTRATWAS

afir ªnãsiratâvas obedecerão ao disposto nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93
::> Kffuri! .

L: mº L 86 da Lei 8.666/93 a multa será estipulada pela seguinte fórmula:
M == valo“ da multa.: C = valor da obrigação; D = número de dias em

ti.?L. Ccns—ttªªiii em fºr-3 ras em que poderão ser aplicadas as sanções previstas nos itens 9.1 e

fã :;lf-i, er l'”'ill:ªªª?ª"fldã do adjudicatário em assinar o Contrato. aceitar ou retirar o instrumentoL .* . L 1 ., . itªsLaoeie "0 pela ,ªxdrninistraçao;

Gali. Hee . . rearr;L-:iier a ordern de SGFVÉÇO, injustificadamente. ou se havendo justificativa, esta
na» vr “';L'4' _ _ Lt'llªliªCiDaildãde;

“Tuiuiu. & Lsz-L Lf— ..fL-mção total ou parcial do contrato.

tº:“.à :ªociora :: Lix.ozr;LrL.—"ti'a<çao considerar inexecução total ou parcial do contrato para imposição da
rie'taiºdrwe file:“??nerzte na“ aso superior a 06 (oi ncol dias úteis do indicado para entrega do objeto.

Staff-L rixuirLLrazs.racer.- para imposiçao das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as
— . —. rias pela Contratadasendo-lhe asseguradaaampla defesaeocontraditório.

.. t . º .r cum llacf-s e s:.r c descontadas dos valores devidos à contratada, se
ha lVf' <> l (mix-' tdas ªL: .iic lalnL ente.
(«l.-“ "::i

. _ . "ªir-are este item não impede que a Administração rescinde unilateralmente o
": º «S..—wars sanções previstas na ªei.

riª-,? »l— "NJ" "al?mI anos regular processo administrativo, será descontada da garantia do
()nritl'.<il'2,:.'lí..: iêiLtÇÇ'Éa'r.

«'.:L. ªn.. ZL—L' ini-- » = :Y'_l r- — Emp. irLLi ga T É "Í'clufllix. 27—3755—2903— E—mail:
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De «acirramento de Licitação e Contratos

/ ”Loli nem iterr. não tc?-:*; dante-r compensatórb e o SEJ pagamento não
...;-1 da responsabiiidade por perdas e danos decorrentes das infrações

9,7. E? m':
:;xirx à o (ldªitraª

“ * Jªtifias.

CLÁUSULA 19 — Diª. RESCISÃO DO CONT RÁTÚ

Hi A. ..“wiraéçarsfn poderá reºcindir o contrato. de pleno direito, independente de
' :; exiraiudicizil nos casos previstos nos art 77 e 78 da :-ei nº. 8 666/93

CL ªew-.:::,» :: Gi,.iiiíBRiQ ECONÓWCO — FlNANCEiRG' É Dir.-RE .; . ,

'i'ÉKiNsãn haverá *':€i'º'ªf$Ui:Íbi'ÍO de preço mediante que tal bem é Único,

CLÁLMULÃ. :..?â — Luª:. AL'FERAÇÃO CONTRATUAL

42.4. O Cont: ªic “fªiªºr'ª— sera ']lferF-ª do na ocorrência de quaquer das hioóteses previstas no
ar; d:; ::a E. 8 o , w cçsrªwa n. 3 .; iii... “ic escabeiecido no paragrafo primeiro do referido

cª...-ª.: : "' : ”ºf:-ªmª! pçm ::=. D.A. Lec— . ª“»LAÇÃO APLiCÁVÉL

“ª?.i. Est? Contran e' Darte integrante do edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº“TF—.::.Íf/Íª- .ªr—i: sd pro-pn vmrªdo.

."".£-3ní€-: entrato ser;-',; regido pelo disposto na Lei nº 8.666/1993, Lei nº
: = inf—: «=* .* ªi::cicina! . 5 235/72014º .. demais Iecís acreª- aplicáveis ao assunto.

CLÁUSUL. A :: Dispostções GERAIS

".:::; ringue contrato, a sua execução, serão dados em consonância com as
e.?» ::: a—z inicias: rir; quai os deu àrigem.

ªll..-. “,-..,, . ' —- .]; (; Lígiª,?

':Í'EUEBS deste vUW ãATO serao dirimidas no foro da Comarca de

rz- açudes e o presente CONTRATO, depois de lido e achado conforme,
“ ":"; oresej “& de 02 (duas) testemi: har. pe também assinam 03

EL: AS DAECOL
MUNJC ÍPiO DE ECOPORANGA- ES

CONTRATANTE

l":: :». . if = ' .: .. . .“ :ÇÍnnU'u « Fco oi. .::zamES'í'Lªdªax; 17-3755—290r— [É-maiiz 'I<,3,'=__;«_«,; , Pá inª 7.
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ESTADO DU ESPÍRITO SANTO

"“'Beápartamento de Licitação e Contratos

HªÉIC?"íELL| CO THM ?EB'ELLO DE MENEZES BORGES
LFIÉ'ÉÁ CONSUL OWA & COMERCIO DE VEICULOS EIPEL! EPP

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1.8 fepucumda ªdota
cp: N 9% . 65% 535- ao;

aia/;;;zgagiií":ã “(ECPF-' Nº:

3.07 Menno Ecoporanga » ES Ti.—"ler'iax: 27-3755-2905 — IE.-«mail:Rai;3ª'?ue!m:í)1as '. .*1:,2..-m;u, n“ <»p.Luzia.ixgggfàãgiuai1sºm Página 8


