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ESTADO DO ESPÍRITQ SANTO

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
PUB ' %EM
Data '

CONTRATO Nº 066/2019 «»»-kw”«=S

Que entre si celebram: O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no
CNPJ Nº. 14.798.479/0001-68, situada a Avenida Floriano Rubim, nº. 1279

— Centro —- Ecoporanga-ES neste ato representada pela Secretária Municipal

de Saúde, a Sr.ª Ana Lúcia Alves Pereira, brasileira, divorciada, portadora

do CPF Nº. 089.291,007-08 e Cédula de Identidade nº 1.715.818 SSP ES,

residente e domiciliada neste Município, doravante denominada

CONTRATANTE e a empresa MASCARELLO - CARROCERIAS E

ôNIBUS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o Nº.

05.440.065/0001—71, sediada na Avenida Aracy Tanaka Biazetto. nº 16.450,

sala 01 — Bairro Santos Dumont, na cidade de Cascavel - PR - CEP:

85804605, neste ato representada por sua Sócia Administradora e Sra.

VIVIAN MASCARELLO SPERAFICO, brasileira, casada, empresária,

inscrita no CPF sob o nº. 036.279.949-06, residente e domiciliada na Rua

Engenheiro Rebouças, nº 2.828, apto. 1501, centro, na cidade de Cascavel-

PR, CEP: 85.912-131; doravante denominado CONTRATADA, fica justo e

contratado, consoante as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, o

seguinte:

 

Aos onze (11) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e dezenove (2019), o FUNDO

MUNICIPAL DE SAÚDE DE ECOPORANGA e a CONTRATADA, ambos anteriormente

qualificados, com base no Procedimento Licitatório Modalidade PREGÃO PRESENCIAL n.º

027/2019 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: ªt.?

ª , . %%%&?gªgª? "19x“.' _
“ .)

1.1. Constitui objeto do presente CONTRATO a AQUISIÇAO DE VEÍCULO 0 KMKDO ANO, '
TIPO ÓNIBUS RODOVIÁRIO DE MÍNIMO 48 GHF CV 48 + 1 LUGARES EXECUTIVO, , “.
conforme discriminado no Termo de Referência do Edital nº 027/2019/PME/ES. . ª

1.2. Elementos característicos do objeto adjudicado para & contratada. “»,

 

  
%. . . .. 333,3,

1. CONDIÇ '- ES GERAIS:
1.1 - Veículo tipo "ÓNIBUS RODOVIÁRIO 6 x 2;
48+1 lugares.

1.2 0 km com modelo no mínimo
correspondente à data da emissão da nota

fiscal;
1.3 chassis produzido em aço e original de

fábrica;

001 031356 1.4 fabricação nacional, ou com índice mínimo UN 01 R$ 899.000,00 R$ 899.000,00 '
de 60% de nacionalização.
2 - CONDIÇÓES ESPECÍFICAS:
2.1 MDTORIZAÇÃO: . A4
2.1.1 no mínimo 06 (seis) cilindros: '
2.1.2 potência mínima de 350 cv, 6x2;

2.1.3 cilindrada mínima 7.000 cc;
2.1.4 torque mínimo de 100 kgfm;         
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DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

2.1.5 óleo diesel.
2.2 DIREÇÃO:
2.2.1 acionamento hidráulico ou elétrico.
2.3 TRANSMISSÃO: .
2.3.1 mínimo de 06 (seis) marchas à frente e 01

(uma) à ré ou automática.
2.3.2 coluna da direção regulável.
2.4 EMBREAGEM:
2.4.1 tipo monodisco, a seco;
2.4.2 acionamento hidropneumática.
2.5 SUSPENSÃO:
2.5.1 dianteira pneumática, com bolsões de ar
e batentes auxiliares internos e válvula

reguladora de altura, amortecedores _

telescópicos de dupla ação;

2.5.2 traseira pneumática, com bolsões de ar e

batentes auxiliares internos e válvula
reguladora de altura, amortecedores

telescópicos de dupla ação.
2.5.3 sistema de elevação e rebaixamento da

 

 

suspensão.
2.5.4 sistema de tração antipatinação.
2.6 PNEUS E RODAS:
2.6.1 pneus 295/80R 22;5" (radiais sem
câmara)
2.6.2 rodas 22,5” x 8,25" de alumínio.

2.6.3 calibrador pneumático automático: tipo

rodoar, tacoar ou similar.
2.7 FREIOS:
2.7.1 a ar compn'mido e a disco nas rodas

dianteira e traseira. com sistema ABS + ESP +

ASR (sistema de antipatinação).
2.8 SISTEMA ELÉTRICO:
2.8.1 tensão nominal: 24v
2.8.2 conversor de voltagem 110v
2.8.3 bateria tipo AGM/íons de lítio de no

mínimo170Ax 2

2.8.4 alternador de no mínimo 140A x 2 (o 20

para o ar condicionado)
2.9 PAINEL DE CONTROLE:
2.9.1 piloto automático
2.9.2 computador de bordo
2.9.3 câmera de ré

2.9.4 o painel deve conter todos mostradores

essenciais para o perfeito

funcionamento/monitoramento do veículo, GPS

automotivo c/Tela de 7",
2.10 CARACTERÍSTICAS DA CARROCERIA:
2.10.1 número de lugares no mínimo de 48

(quarenta e oito) mais 01 (um) do motorista e

01 (um) do guia na cabine.
210.2 divisória total, com porta entre o salão de
passageiros e cabine do motorista.
2.103 porta dianteira pantográfica.
210.4 tanque de combustível transversal em

aço inox, no mínimo de 500 litros com dois

bocais;
210.5 janelas laterais panorâmicas com vidros
colados e 4 vidros basculantes, fumês e

cortinas de tecido;

2.106 acrílicos indicadores das saídas de

emergência
2.10.7 bloqueio pneumático nas portinholas do
bagageiro e do motor;
2.10.8 bagageiro total em alumínio com ripas de
madeira parafusadas. protetor de malas,
revestimento interno em alumínio;
210.9 grades protetoras de bagagens no

bagageiro;
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DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
2.10.10 iluminação nos bagageiros;
2.10.11 ar condicionado de teto com no mínimo

130.000 btus com saída de ar em toda a
extensão do veículo no porta-pacote para
satisfazer a carga térmica emitida pelos

ocupantes do veículo;
2.11.12 acionamento de abermra à distância

das portas com sensor sonoro na cabine e

fechamento com bloqueio na porta dianteira;
2.11.13 degraus da escada em borracha

antiderrapante e iluminado;

2.11.14 vigia na traseira com vidro e cortina;

2.11.15 sistema de rodo-ar;
2.11.16 porta pacotes com saída de ar, foco de

luz, nª das poltronas e com saída de ar para as

janelas e corredor;
2.11.17 revestimento central da porta pacote
em tecido e lateral em carpete no padrão do
órgão:
2.11.18 salão com iluminação em LEDs no

porta—pacote; .

2.11.19 iluminação de orientação no corredor

sob poltronas;

2.11 .20 farol de neblina no para-choque;
2.11 .21 lâmpadas strobo nas lanternas (frente e
traseira); ,
211.22 poltronas rodoviárias individuais

reclináveis, semi-leito, com cintofde segurança
3 pontos retrátil emtodas as poltronas, inclusive

o motorista em tecido de qualidade na cor
cinza; .

2.11 .23 porta revista nas poltronas;

211.24 preparação e instalação de rádio AM-
FM. central multimídia, entrada USB com CD
player instalado na cabina do motorista;

211.25 preparação e instalação DVD, com
entrada USB instalado na porta pacote com alto

falantes em toda extensão do porta-pacote com

01 monitor de 20" tela plana LCD na frente e 02

monitores tela plana LCD, de 15" fixo
distribuídos no salão de passageiros; sistema
áudio e vídeo;

211.26 chave seletora; áudio com fone

 

 

individual; “ aç.
2.11.27 sintonizador para TV digital; . ªxàª .
2.11.29 instalação de 01(uma) câmera de ré no );“—jk
para-Choque com tela mínima de 7" polegadas, _)

colorida no painel. visível pelo motorista, sensor ,, >*)
de ré e alarme de ré; ?ng
211.30 geladeira no final do corredor com &:
sistema elber capacidade mínima de 40 litros .)
com bebedouro acoplado com uma torneira
para agua natural e outra gelada; _
2.11.31 suporte para copos de 200ml junto a

geladeira;
2.12 DIMENSÓES:
2.12.1 comprimento (mínimo): 14000 mm;

212.2 largura externa (mínima): 2600 mm;
2.123 altura externa (mínima): 3.800 mm (sem

contar com o aparelho de ar condicionado)

2.124 bagageiro com altura (mínimo):

1.060mm ,

3 - EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS,
ACESSÓRIOS E ITENS ADICIONAIS:
3.1 equipado com todos os equipamentos de

série não especificados e exigidos pelo
CONTRAN;
3.2 retrovisor externo do lado direito com
sistema "côncavo”.
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3.3 câmera de ré com alarme sonoro e visor em

display de 7 polegadas.
4 - EXIGÉNCIAS:
4.1 veiculo devidamente emplacado em nosso

município;

4.2 veiculo com seguro total e contra terceiros,

com segum individual para vidros lanternas

faróis entre outros.

 

 

          
   

  

    %%%

TOTAL............................................................................R$ 399.000,00

k' _ Wªªêâªªâªf .. ªªª? ªªªªªªâfíªêêâ
2.1. O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2019, podendo ser prorrogado na forma

da legislação vigente.

? (M N & &“ ;?
aªª? ,

3.1. O valor global deste CONTRATO é de R$: 899.000,00 (ºitocentos e noventa e nove mil

' reais);

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

vencedora;

3.3. Será efetuado o pagamento em até 30 (trinta) dias, 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 pêlo Orgão Requerente.

3.4. A Nota Fiscal deverá apresentar preços unitários do(s) item(ns) conforme este Contrato e

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

dados bancários;

3.5. A contratada deverá apresentar nota fiscal de acordo com o que estabelece o

PROTOCOLO ICMS 42, de 3 de julho de 2009;

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

eventualmente aplicadas.

3.7. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

3.8. 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.

3.9. 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.

4.1. Cumprir fielmente o que estipula este edital e seus anexos.

4.2. Fornecer o veículo, 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.

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

defeitos.

4.4. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, comerciais e previdenciários

resultantes do fornecimento.

4.5. Prestar informações/esclarecimentos solicitados pela Contratante, bem como atender

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

providenciando a imediata substituição.

4.6. Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante para

acompanhamento da execução do objeto. A existência da fiscalizaçãode modo algum diminui

ou atenua & responsabilidade da contratada pela entrega do objeto.

4.7. Colocar à disposição da Contratante todos os meios necessários à comprovação da

qualidade dos materiais, permitindo a verificação de sua conformidade com as especificações.
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DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

2.10.10 iluminação nos bagageiros;
2.10.11 ar condicionado de teto com no mínimo

130.000 btus com saída de ar em toda a
extensão do veículo no porta—pacote para
satisfazer a carga térmica emitida pelos
ocupantes do veículo; —
2.11.12 acionamento de abertura à distância

das portas com sensor sonoro na cabine e

fechamento com bloqueio na porta dianteira;
2.11.13 degraus da escada em borracha

antiderrapante e iluminado;
2.11 .14 vigia na traseira com vidro e cortina;

2.11 .1 5 sistema de rodo-ar;

2.11 .1 6 porta pacotes com saída de ar, foco de

luz, nº das poltronas e com saída de ar para as
janelas e corredor;

2.11.17 revestimento central -da porta pacote
em tecido e lateral em carpete no padrão do
órgão;
2.11.18 salão com iluminação em LEDs no
porta-pacote; ,

2.11.19 iluminação de orientação no corredor

sob poltronas;

211.20 farol de neblina no para-choque;
2.11 .21 lâmpadas strobo nas lanternas (frente e

traseira); ,
211.22 poltronas rodoviárias individuais

reclináveis, semi—leito, com cintozde segurança

3 pontos retrátil em—todas as poltrºnas, inclusive
o motorista em tecido de qualidade na cor
cinza; .
2.11 .23 porta revista nas poltronas;
211.24 preparação e instalação de rádio AM-
FM, central multimídia, entrada USB com CD
player instalado na cabina do motorista;
211.25 preparação e instalação DVD, com
entrada USB instalado na porta pacote com alto
falantes em toda extensão do porta-pacote com

01 monitor de 20" tela plana LCD na frente e 02
monitores tela plana LCD, de 15" flxo

distribuídos no salão de passageiros; sistema
áudio e vídeo;

2.11.26 chave seletora; áudio com fone

 

 

individual; (_ n?,

2.11 .27 sintonizador para W digital; . “NE .

2.11 .29 instalação de 01(uma) câmera de ré no -/ :*?X
para-choque com tela mínima de 7" polegadas,
colorida no painel, visível pelo motorista, sensor r

de re' e alarme de ré;
2.11.30 geladeira no final do corredor com
sistema elber capacidade mínima de 40 litros

com bebedouro acoplado com uma torneira
para agua natural e outra gelada; ,

2.11.31 suporte para copos de 200ml junto a

geladeira;
2.12 DIMENSÓES:
2.12.1 comprimento (mínimo): 14000 mm;

212.2 largura externa (mínima): 2600 mm;

212.3 altura externa (mínima): 3.800 mm (sem
contar com o aparelho de ar condicionado)

2.12.4 bagageiro com altura (mínimo):
1.060mm
3 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS,
ACESSÓRIOS E ITENS ADICIONAIS:
3.1 equipado com todos os equipamentos de

série não especificados e exigidos pelo

CONTRAN:
3.2 retrovisor externo do lado direito com
sistema “côncavo".

0.
0

.)
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DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

4.8. A Contratada não poderá ceder ou transferir para terceiros, por qualquer forma, nem

mesmo parcialmente, o objeto desta licitação.

4.9. Emitir a(s) nota(s) fiscal(is) dos materiais fornecidos e apresentá-Ias à Contratante.

4.10. 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.

4.11. Arcar com todas as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus
empregados quando da execução do objeto contratado.

4.12. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações assumidas.

4.13. Manter, até o cumprimento das obrigações, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

4.14. A empresa deverá informar o número de teléfone e e-mail para recebimento de informações,
correspondências ou qualquer outro tipo que a Contratada necessitar.

4.15. Entregar os veículos emplacado e com seguro total e contra terceiros, pronto para ser usado.

  

5.1. Proporcionar todas as facilidades para a Contratada executar o fornecimento do objeto do
presente no Termo de Referência, inclusive comunicando porescrito qualquer ocorrência
relacionada ao fornecimento do(s) veículo(s);

5.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização da execuçãodo objeto do presente no
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 Saúde, o recebimento do equipamento
entregue, mediante confrontação de suas características e especificações com as
especificações exigidas neste Termo de Referência;

5.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades

constatadas nos veículos, para que sejam substituídos;

5. 5. Notificar a empresa de eventuais atrasos na entrega do veículo;

5.6. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuadas com as Notas Fiscais/Faturas

devidamente atestadas; (7—7 _

5 7 A Iicar as sanções administrativas quando se fizerem necessárias “&'-...))

   

6.1. O prazo para entrega dos produtos, sera, mediante a autorização de fornecumento, em _,__A ,“.

até 90 (noventa) dias corridos. * :)

6.2. O produto (veículo), objeto desta licitação, 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 presente edital, o setor de almoxarifado deverá ter o prazo de

até 02 dias úteis, contados da data da entrega, oportunidade em que o aceitará e verificará

se o produto está condizendo com o requisitado aí sim validará a nota fiscal.

6.4.0 Município se reserva no direito de não receber ou devolver oo veículo que estejàm em

desacordo com as exigências do edital, devendo a empresa proceder a substituição.

6.5. A empresa deverá substituir, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do dia

seguinte à entrega do equipamento, que deixar(em) de ser(em) recebido(s), por não estar(em)

de acordo com as condições do edital e seus anexos.

6.6. O ônus de correção de defeitos apresentados pelo equipamento ou substituição do . VK.

mesmo será suportado exclusivamente pela empresa contratada. *.

6.7. Aentrega do objeto só estará caracterizada mediante o recebimento definitivo do mesmo,

ou seja, o aceite da no

6.8. ta fiscal correspondente pelo servidor responsável pelo seu recebimento.
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ESTADO DO ESPÍRITQ SANTO

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

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

4.9. Emitir a(s) note(s) fiscal(is) dos materiais fornecidos e apresentá—Ias à Contratante.

4.10. 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.

4.11. Arcar com todas as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus
empregados quando da execução do objeto contratado.

4.12. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações assumidas.

4.13. Manter, até o cumprimento das obrigações, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

4.14. A empresa deverá informar o número de teléfone e e-mail para recebimento de informações,
correspondências ou qualquer outro tipo que a Contratada necessitar.

4.15. Entregar os veículos emplacado & com seguro tdtal e contra terceiros, pronto para ser usado.

  

5.1. Proporcionartodas as facilidades para a Contratada executar o fornecimento do objeto do
presente no Termo de Referência, inclusive comunicando por escrito qualquer ocorrência
relacionada ao fornecimento do(s) velculo(s) «,

5.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização da execuçãodo objeto do presente no
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 Saúde, o recebimento'do equipamento

entregue, mediante confrontação de suas características e especificações com as
especificações exigidas neste Termo de Referência;

5.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas nos veículos, para que sejam substituídos;

5. 5. Notificar a empresa de eventuais atrasos na entrega do veículo;

5.6. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuadas com as Notas Fiscais/Faturas

devidamente atestadas;

5 7 Aplicar as sanções administrativas quando se fizerem necessárias;

 

6.1. O prazo para entrega dos produtos, sera, mediante a autorização de fornemmento, em

até 90 (noventa) dias corridos.

6.2. O produto (veículo), objeto desta licitação, 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 presente edital, o setor de almoxarifado deverá ter o prazo de

até 02 dias úteis, contados da data da entrega, oportunidade em que o aceitará e verificará

se o produto está condizendo com o requisitado aí sim validará a nota fiscal.

6.4.0 Município se reserva no direito de não receber ou devolver oo veículo que estejam em

desacordo com as exigências do edital, devendo a empresa proceder a substituição.

6.5. A empresa deverá substituir, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do dia

seguinte à entrega do equipamento, que deixar(em) de ser(em) recebido(s), por não estar(em)

de acordo com as condições do edital e seus anexos.

6.6. O 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 no

6.8. ta fiscal correspondente pelo servidor responsável pelo seu recebimento.
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7.1. A fiscalização será exercida pela Comissão nomeada pela Portaria nº 425, de 05 de

dezembro de 2018, 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 Saúde estabelecerá o critério de fiscalização do cumprimento

da obrigação resultante da licitação, por intermédio de servidor designado para esta finalidade.

7.3. Obriga-se & Contratada a 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 parte da Contratante para

acompanhamento da execução do objeto. A existência da fiscalização de modo algum diminui

ou atenua a responsabilidade da contratada pela execução do objeto.

7.5. O fiscal do Contrato será designado pela autoridade competente, por meio de Portaria,

devendo, para tanto, cumprir as exigências de fiscalização contidos no Termo de Referência.
  
 
8.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão dos recursos na seguinte dotação

orçamentária:
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
007 - BLOCO DE INVESTIMENTO

10 - SAÚDE

122 — ADMINISTRAÇÃO GERAL

0003 - APOIO ADMINISTRATIVO

3.017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARAA SAÚDE

44905200000 — EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

25400000000 - TRANSFERENCIA Dos ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETROLEO

 

  

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 30 (trinta) 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 veículo superior a 30 (trinta) 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; '

9.2.4. Por recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato ou receber & 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.

9.3. — suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

Administração:
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9.3.1. Por atraso injustificado na entrega do veículo superior a 30 (trinta) 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 & 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.

9.4. As multas previstas no subitem 9.2 serão descontadas de imediato no pagamento devido
ou cobradasjudicialmente, se for o caso.

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

função da natureza e gravidade da falta cometida.

9.6. 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.

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

9.8. A multa a que se refere este item não impede que & Contratante rescinde unilateralmente

o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.

9. 9. As multas previstas neste item não têm caráter compensatória e o seu pagamento não
eximirá o Contratado da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações ,.

cometidas.

9.10. Destarte o supracitado, nada impefde'que sejam aplicadas cumulativamente ou não as

demais sansões contidas no Artigo 87 dá Lei-8.666/93.

 

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.

 

11.1. Podera ser processada revisão contratual próvocada pelo desequilíbrio econômico do
contrato e/ou diminuição do preço.

 

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.

 

13.1.Este Contrato e parte integrante edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº
027/2019/PME/ES e aos termos da proposta vencedora.

13.2. O presente Contrato será regido pelo disposto na Lei nº 8666/1993, Lei nº 10.520/2002 “ J“
e Decreto Municipal nº 5235/2014 e demais legislações aplicáveis ao assunto. *
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14.1. Os termos deste contrato, na sua execução, serão dados em consonância com as

ditalíc'as do I d '

 

   
    

15.1. Quaisquer questoes deste CONTRATO serão dirimidas no foro da Comarca de

Ecoporanga, ES.

15.2. E, por estarem acordes, é o presente CONTRATO, depois de lido & achado conforme,

assinado pelas partes em presença de 02 (duas) testemunhas que também assinam 03 (três)
vias de igual teor.
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