
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Departamento de Licitação e Contratos

CONTRATO N° 048/2017

O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA- ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica 
de direito público interno, inscrito no CNPJ n° 27.167.311/0001-04, sediada na Rua 
Suelon Dias Mendonça, n.°20-Centro, Ecoporanga-ES, neste ato representado pelo 
Excelentíssimo Senhor Prefeito ELIAS DAL COL, Brasileiro, Separado Judicialmente, 
Portador do CPF sob o n° 478.812.757-15 e Cédula de Identidade sob o n° 189.546- 
SSP-ES, residente nesta Cidade, doravante denominado CONTRATANTE; e do outro 
lado a empresa: BDCE -  BRITO DIAS CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA ME, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 12.398.213/0001-00, sediada na 
Rua José Rodrigues de Oliveira, s/n -  bairro Benedita Monteiro, Ecoporanga, Estado 
do Espirito Santo, CEP. 29.850-000, telefone: (27) 3755-1317 ou (27) 99928-8561, 
representado neste ato pelo seu Sócio Administrador o Sr. IGO BRITO DA SILVA, 
brasileiro, solteiro, portador do CPF N° 096.531.177-50 e da Cl n° 13.864.260 SSP MG, 
residente na Rua José Rodrigues de Oliveira, s/n -  bairro Benedita Monteiro, 
Ecoporanga, Estado do Espirito Santo, CEP. 29.850-000, doravante denominada 
CONTRATADA fica justo e contratado, consoante as cláusulas e condições abaixo 
estabelecidas, o seguinte:

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de junho (06) de dois mil e dezessete (2017), O MUNICÍPIO 
DE ECOPORANGA -  ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e a CONTRATADA, ambos 
anteriormente qualificados, e com base na Lei n°. 8.666/93, de 21/06/93, alterada pela Lei 
8.883/94, de acordo com o Processo Protocolado sob o n° 548/2017 e do Procedimento 
Licitatório Carta Convite n°. 001/2017, resolvem firmar o presente CONTRATO, observadas 
para tanto, as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA -  DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa pelo Período de 12 (doze) meses, para prestação de 
serviços especializados em Manutenção do Sistema de Iluminação Pública da sede do 
Município de Ecoporanga/ES, Distritos, Povoados e Assentamentos, compreendidos em 
Joassuba, Santa Terezinha, Prata dos Baianos, Dois de Setembro, Imburana, Cotaxé, 
Santa Luzia, Muritiba, Ribeirãozinho, São Geraldo, Assentamento Miragem, Itapeba, 
Santa Rita, Povoado do Vermelho.

2. CLÁUSULA SEGUNDA -  REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. A prestação dos serviços será executada por empreitada por preço global.

3. CLÁUSULA TERCEIRA -  DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. O valor global deste contrato é de R$ 94.752,00 (noventa e quatro mil, setecentos 
e cinquenta e dois reais)

3.2. O pagamento será feito, após a prestação dos serviços, via processo contábil, 
normal e regular, após as devidas informações do requerente.

4. CLÁUSULA QUARTA -  DA ACEITAÇÃO DO OBJETO
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4.1. Os serviços a serem prestados deverão estar de acordo com as especificações 
constantes no Projeto Básico.

4.2. Só será emitido atestado de prestação do serviço ou ateste na própria Nota Fiscal 
da realização do (s) serviço (s), se atendidas todas as determinações deste Projeto 
Básico, com apresentação do relatório das atividades desenvolvidas.

5. CLÁUSULA QUINTA -  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham a ser vítimas seus 
empregados, o contratante e/ou terceiros, dando-lhes toda cobertura assegurada por 
Lei.

5.2. A contratada se obriga a realizar os serviços, independentemente de qualquer 
situação climática, salvo aceito e pleiteado pelo contratante.

5.3. Assumir todas as responsabilidades por todos os encargos previdenciários e 
obrigações trabalhistas em vigor.

5.4. A contratada se obriga a responder isoladamente por qualquer tipo de acidente que 
possa ocorrer na execução dos serviços deste contrato.

5.5. Assumir todos os possíveis danos, tantos físicos ou materiais causados ao 
contratante ou a terceiros, advindos da falta de segurança quando da execução dos 
serviços.

5.6. Instalar braços, luminárias, reatores, porta lâmpada e lâmpadas.

5.7. Substituir braços, luminárias, reatores, relês, porta lâmpadas e lâmpadas.

5.8. Executar os serviços na Sede do Município, Povoados, Vilas e Distritos.

5.9. Todos os matérias substituídos deverão ser entregues no almoxarifado central do 
município, no horário entre ás 07h00min as HhOOmin na parte da manhã e as 13h00min 
as 17h00min na parte da tarde.

5.10. Qualquer prejuízo a terceiros, referente a serviços prestados na manutenção da 
iluminação pública será de responsabilidade da contratada.

5.11. Apresentar junto com a nota fiscal relatório de serviços executados, para 
recebimento do mesmo.

5.12. Apresentar relatório mensal de todos os pontos (Bairros, Ruas, Povoados, Vilas e 
Distritos) onde a troca de lâmpadas proporciona diminuição de consumo de energia 
elétrica (Iluminação Pública).

5.13. Prestar serviços conforme os termos da Carta Convite n° 001/2017.

6. CLÁUSULA SEXTA -  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. Efetuar os pagamentos das obrigações financeiras advindas da contratação.

6.2. Fornecer todos os materiais necessários a manutenção do Sistema de Iluminação 
Pública, os materiais a serem utilizados deverá ser retirados no almoxarifado municipal,,
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situado na Sede da Prefeitura, entre às 07h00min as HhOOmin na parte da manhã e as 
13h00min as 17h00min na parte da tarde.

6.3. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços pelo (a) Fiscal do Contrato, 
recebendo, fiscalizando e avaliando os serviços.

6.4. Comunicar imediatamente à contratada qualquer irregularidade manifestada na execução 
do contrato.

6.5. Efetuar a fiscalização do contrato, através do Fiscal do Contrato, verificando a quantidade e 
a qualidade dos serviços e aplicando as penalidades cabíveis caso os serviços executados sejam 
de má qualidade.

7. CLÁUSULA SÉTIMA -  DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

7.1. O Fiscal do contrato será indicado no ato da assinatura do mesmo pela Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos, o gestor do contrato será o Sr. Valdean Vinicius 
Mendes Baia.

8. CLÁUSULA OITAVA -  DO VALOR -  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE 
REAJUSTAMENTO

8.1. O Valor global deste contrato é de R$ 94.752,00 (noventa e quatro mil, setecentos 
e cinquenta e dois reais).

8.2. O Pagamento será feito mensalmente, no valor de R$ 7.896,00 (sete mil, 
oitocentos e noventa e seis reais), até o 15° (décimo quinto) dia útil do mês seguinte 
ao da prestação dos serviços, via processo contábil, normal e regular, após as devidas 
informações do requerente e apresentação da documentação necessária.

9. CLÁUSULA NONA -  RECURSOS FINANCEIROS

9.1. Os recursos que asseguram o pagamento objeto deste CONTRATO correrão à 
conta da seguinte dotação orçamentária:

120 -  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15-URBANISMO
452 -  SERVIÇOS URBANOS
0034 -  ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2.118 -  Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública
33903900000 -  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JURÍDICA
10000000 -  RECURSOS ORDINÁRIOS

Parágrafo Único -  No início do próximo exercício financeiro, será emitida a Nota de Empenho para 
atender às despesas inerentes ao contrato, correspondente ao exercício de 2018.

10. CLÁUSULA DÉCIMA -  DAS PENALIDADES

10.1. No caso da CONTRATADA não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos 
legais, serão aplicadas as seguintes penalidades:

a) Multa;
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b) Rescisão do Contrato ou cancelamento da Ordem de Serviço;

c) Suspensão do direito de licitar junto ao Município de Ecoporanga/ES, por um 
período de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o município enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a contratada ressarcir ao município pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

10.2. Será aplicada a multa de 2% (dois por cento) do valor do contrato, por dia até o 
trigésimo dia de atraso, se os serviços não forem realizados quando a Contratada sem 
justa causa deixar de cumprir dentro do prazo estabelecido a obrigação assumida.

10.3. Será aplicada a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, quando a 
CONTRATADA:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

a) Prestar informações inexatas ou criar embaraços a fiscalização;

b) Transferir ou ceder suas obrigações a terceiros, sem a prévia autorização da 
CONTRATANTE;

c) Desatender as determinações da fiscalização;

d) Cometer faltas reiteradas na execução dos serviços;

e) Não iniciar sem justa causa, os serviços contratados no prazo fixado.

10.4. Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, quando a 
CONTRATADA:

a) Ocasionar, sem justa causa, o atraso superior a 30 (trinta) dias corridos na 
execução dos serviços contratados;

b) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os serviços 
contratados;

c) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, 
imperícia, dolo ou má-fé, venha causar danos a CONTRATANTE ou a terceiros, 
independentemente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados.

10.5. Quando o objeto contratado não for executado e aceito até o vencimento do prazo 
estipulado, a suspensão do direito de participar de licitação promovida pela 
CONTRATANTE será automática e perdurará até que seja feita sua entrega, sem 
prejuízo de outras penalidades previstas em Lei.

10.6. Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade quando a 
CONTRATADA sem justa causa não cumprir as obrigações assumidas, praticando falta 
grave, dolosa ou revestida de má-fé, a juízo do CONTRATANTE, independent^mente 
das demais sanções cabíveis:
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A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurada 
defesa ao infrator, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do 
dano efetivo ou potencial;

b) As multas aplicadas deverão ser recolhidas na Tesouraria da Prefeitura, dentro 
do prazo improrrogável de 10 (dez) dias úteis, contados da data de notificação, 
independentemente do julgamento do pedido de reconsideração do recurso.

10.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o que será 
concedida sempre que a contratada ressarcir ao Município de Ecoporanga/ES pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. A sanção de 
“declaração de inidoneidade” é de competência exclusiva do Prefeito Municipal.

10.8. As multas acima descritas serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções 
previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93.

10.9. Todas as justificativas devidas a atrasos ou não cumprimento dos itens desse 
contrato deverão ser feitas por escrito à administração municipal.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  DA VIGÊNCIA

11.1. Este CONTRATO terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado de 
acordo com permissivos legais.

11.2. Este Contrato terá início em 23/06/2017 até o dia 23/06/2018.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-DA RESCISÃO

12.1. O CONTRATO poderá rescindido nos termos do art. 77 a 80 da Lei n°. 8.666, de 
21/06/93, de acordo com o fato ocorrido e enquadramento nos termos legais precitados, 
de acordo com os termos consignados no CONTRATO, ou por iniciativa de qualquer 
uma das partes desde que amplamente fundamentada.

13. CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA -  DAS ALTERAÇÕES

13.1. O contrato poderá ser alterado conforme Art. 65, da Lei n° 8.666 de 21/06/93.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -  DO FORO

14.1. De acordo com o inciso 2o do Artigo 55 da Lei n°. 8.666/93 de 21/06/93, fica o foro 
da Comarca de Ecoporanga-ES, competente para dirimir quaisquer dúvidas da 
contratação avançada.

E, por estarem acordes é o presente CONTRATO em 03 (três) vias de igual teor, depois de 
lido e achado conforme, assinado pelas partes na presença de 02 (duas) testemunhas que 
também o assinam.
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MUNICÍPIO DE ECOPORANGA-ES 
ELIAS DAL COL 
CONTRATANTE

BDCE -  BRITO DIAS CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA ME
CONTRATADA

V
VAÍDEAN VINÍCIUS MENDES BAIA 

GESTOR DO CONTRATO

Testemunhas:

1 a

2 a

r
CPF

CPF
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