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Prefeitura do Município de Vila Pavão
Estado do Espírtto Santo CNP) 36.:350.346/0001-67 I '"

Rua Travessa Pavão, 80 - Centro - Vila Pavão - ES - CEP 29843-000
TeleFax (27) 3753-1022 - Esmail: vilapavao@vilapavao.es.gov.br

CONTRATO N2 058/2020
· PROCESSONº 001347/2020
PREGÃO PRESENCIALN2 016/202 ~;

.l·

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
VILA PAVÃO, ESTADO ~O Espf~ITO SANTO E A EMPRESA,
LS" MATERtAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME NA
QUALIDADE DE CONTRATANTE E CONTRATADA,
RESPECTIVAMENTE, PARA O FIM EXPRESSO NAS·
CLÁUSULASQUE O INTEGRAM.

O MUNICIPIO DEVILA PAVÃO, Estado do Esplrito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede !"la
Rua Travessa Pavão, nº 80, Centro, cidade .de Vila Pavão, ES, inscrito no CNPJ-MF sob o nº
36.350.346/0001-67, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Irineu Wutke, portador do CPF-MF nº
876.766.807-00 e RG nº 782.398 - SSP/ES,doravante denominado CQNTRATANTE e, de outro lado, de
outro lado, a empresa LSMATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ nº 11.373.442/0001-08, com sede na Av. Setembrino Pelissari, nº 233, sala LS, Bairro
Centro, CEP 29980-000, Pinheiros/,ES, por seu Representante Legal, Sr. Alexsandro dos Santos Souza,
portador do RG nº 0092022;t~76, inscrito no CbPFsob o nº 085.734.967-89, doravante ded~minada
CONTRATADA, tendo em vista o julgamento datado de , referente ao PREGÃO PRESENCIAL DE Nº
016/2020 devidamente homologado pelo Prefeito Municipal, no processo nº 001347/2020, têm entre,

, ..
· si, justos e contratados, no regime e empreitada por preço unitário, sob a forma de execução indireta,
nos termos da Lei N 10.520/02 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas e
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O contrato tem por objeto, à aquisição J~material médico hospitalar e farmacológico e de
proteção individual, em atendimento a Secretaiia Municipal de Saúde.

1.1.2 - OUTRAS PRESCRiÇÕES:

1.1.2.1 - Não serão aceitos materiais em desacordo com as especificações constantes do presente
1..

Contrato. '

1.1.3 - No ato da entrega do produto deverão ser apresentado para todos os itens:

1.1.3.1 - CERTIFICADO DE REGISTRO DO PROO.UTO, emitido pela ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO BRASILou sua publicação no Diário Oficial da União - D.O.U., com vq)idade
prevista em lei, relativos aos produtos para os quais o licitante for declarado vencedor, identific'ando o
número do item no comprovante, em ordem sequencial. Caso o Certificado de Registro do Produto junto
ao Ministério da Saúde esteja vencido, apresentar a revalidação de registro. No caso de produtos i:sentO/iS . .
de registro, apresentar documento emitido pefa'ANVISA comprovando sua isenção. .

· Obs.: Os documentos acima menci nados deverão ser apresentados em original ou cópias devidamente
autenticadas, ou ainda emitidas do "site" da ANVISA. . " ,

1.1.4 - ANVISA DECORRELATOS,emitido pela ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DO BRASIL, identificando o núrnero do item no comprovante, em ordem sequencial, rflativos aos
produtos para os quais o licitante fr declarado vencedor,

"

1.1.5 - CERTIFICADODE BP (BOAS PRÁTICAS) de Fabricação emitido pela ANVISA ou sua publicação no
Diário Oficial da União, obrigatório para os produtos Médico-hospitalares .

.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO

2.1 - Este instrumento de contrato guarda inteir~ conformidade com o contido no Termo de Referência
do Pregão presencial 016/2020, Processo n2 001347/2020, e no Edital, vinculando-se inteiramente a
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este termo, como se aqui transcritos estivessem, vinculando-se, ainda, à proposta' da contratada e o'
disposto na Lei nº 8.666/93, cujos princípios e disposições serão aplicados na solução dos casos omissos,
completando o presente Contrato para todos-os fins de direito, independente de sua transcrição,
obrigando-se as partes em todos os seus termos.

,i
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DA FORMA'OE REAJUSTE

3.1 - Os valores unitários referentes ao fornecimento dos objetos, serão os estipulados naproposta,
i1" ' .,

apresentada pela CONTRATADA, acostada ao!, Procedimento Administrativo Pregão Presencial nl!
016/2020. "

~ , ~
3.2 - O valor global deste contrato será de R$ 61,.637)00 (sessenta e quatro mil e seiscentos e trinta e
sete reais). Os preços a serem praticados pela CÇ>NTRATADA,referente aos itens 2, 9, lO, 12, e,14.

3.3 - Admitir-se-á o reequilíbrio econôrnico-fihanceiro do Contrato objeto do Pregão Presencial nº
016/2020, sob os ditames legais contidos no § 1º do artigo 57 da Lei 8.666/93, obedece~do-se às~., ,prescrições contidas na referida Lei.

. 3.4 - Para efetivação do pagamento é obrigatórto á apresentação das Certidões Negativas de Débito de
INSS e FGTS, devidamente atualizados, (originaiS ou cópias autenticadas em cartório), CNDs Federal,
Estadual e Municipal do munlclpio da sede da.empresa CONTRATADA,Certioão Negativa de Débitos
Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, conforme Lei n° 12.440/2011, que deverão ser
anexadas à(s) nota(s) fiscal(ais) atestàda(s) pelo Secretário e gestor do contrato juntamente com o
relatório de fiscalização. .

3.5. O Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos
pela Contratada, em decorrência de Inadimplemento contratual.

3.6 - No preço já estão incluídos todos os custos e despesas de prestação dos serviços, dentre eles,
direitos trabalhistas, encargos sociais, seguros, transporte, embalagens, impostos, taxas, supervisão e
quaisquer outros benefícios e cust s, bem corno demais despesas necessárias à perfeita conclusão do
objeto licitado que porventura venham a incidirdireta ou indiretamente sobre a prestação dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENtO
i

4.1- A CONTRATANTEpagará à CONTRATADA,pelo fornecimento dos produtos objeto do Contrato a ser
firmado, o valor apurado na minuta Contratual, de acordo com os quantitativos efetivamente entregues.

I

4.2 - O pagamento dos produtos ajustado no contrato será efetuado através de crédito bancário, até 30.
(trinta) dias, contados da data de apresentação da Nota. Fiscal/Fatura discriminativa contendo os

. materiais, devidamente atestada por servidor credenciado, onde o CONTRATANTE poderá deduzir do
montante a pagar os valores corres ondentesasimultas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, de
acordo com os termos do edital, desde que nãohaja nenhum fato impeditivo.

4.3 - Eventuais atrasos nos pagamentos das parcelas não serão penalizados com acréscimos pecuniários
de qualquer natureza. .:

\; .

4.5 - Comprovante de regularidade com a Fazenda Pública Municipal.

4.6 - É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços.

4.4 - Da emissão da nota fiscal constará o número do Contrato.

4.7 - As Notas Fiscais deverão observar os preços da proposta aceita e, após, conferidas e visadas, ser o
encaminhadas para processamento e posterior pagamento.

4.8 - Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais as mesmas serão devolvidas à CONTRATADA
para correção, 'ficando estabelecido que o pra~.o para pagamento será contado a partir da data da
apresentação da nova Nota Fiscal.

4.9 - Os pagamentos poderão ser sustados pela ~refeitura Municipal de Vila Pavão nos seguintes casos:
I;
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~ I. , ,

a) não cumprimento das obrigações assumidas que possam,' de qualquer forma, prejudicar o
CONTRATANTE;

b) erros ou vícios nas Notas Fiscais;

c) não apresentação da documentação exiglda..' Ir

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 - As despesas decorrentes da execução de~te Contrato correrão à conta dos recursos específicos
consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de Vila Pavão (PMVPl, a saber:

•• ,te ~, I ,

SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUOE e SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E SERViÇOS URBANOS -
Enfrentamento da Emergência COVID~19

"
i' "Ii;FICHA *·111 '!'FONTe DE RECURSO'

, '~:!j;!
"

~~;' i " ' ':1):
00000132 121400000000

1.'.
,i: .~, i',j
.1

SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNq'A SOCIAl- Combate ao COVID-19
FICHA . li' ';fo'NTE DE~~CURSO ."

00000681 13900010000 I
, j-

cLÁUSULA SEXTA- DO PRAZO DE I ICIO EDA DURAÇAO DO CONTRATO
i,

1.1 - A vigência do presente contrato começara-a contar do dia da sua assinatura. O prazo de' vigência
será de até 06 (seis) meses, prorrogável por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de
enfrentamento dos efeitos da situação de emer~ênciá de saúde pública de importância internacional,
declarada por meio da Portaria n2 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Sr. Ministro de Estado da Saúde,

. podendo, nas mesmas condições contratuais, a1trescer ou suprimir ao objeto contratado, em até 50%
" '

(cinquenta por cento) do valor inicial atuallzado do contrato, nos termos do art. 42, I da Lei n2

13.979/2020. ~;I
)(,

\I

CLÁUSULA SÉTIMA - LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO (ENDEREÇOCOMPLETO)

7.1 - O(s) produto(s) deve(m) ser entregue(s) ndiÂlmoxarifado da Prefeitura Municipal de Vila Pavão-
ES, situado na Rua Germano linh res, Centro ~ Vila Pavão - ES, CEP 29.843-000, em dia e, horário
comercial (07 horas às 16 horas) e em dias úteis~ia qual deve ser realizada na conforrnldade da Nota de .
Empenho, na presença de servidor s devidamente autorizados, como determina o§ B", do artigo 15, da
Lei 8.666/93. !j

7.2 - Os materiais deverão ser entregues imediatamente, sendo que a contratada deverá efetuar a
entrega dos materiais solicitados, na quantidade requisitada em' até 05 (cinco) dias a 'contar do
recebimento da ordem de fornecimento expedida pelo setor de compras da PMVP, das quais constarão
à data de expedição, quantitativo, prazo e preços unitários e totais.

I

7.4 - Os materiais serão corrigid s/substituldcs na hipótese dos mesmos não corresponderem às
especificações com relação à quantidade e qualidade, sendo que a contratada terá o prazo de 05 (cinco)
dias para substituir os materiais que por veritura não estejam de acordo exigências contidas
CONTRATO,sem nenhum custo adiCionai para a 'contratante.

8.1- O objeto solicitado deverá ser entregue conforme especificações apresentadas neste contrato. Caso
apresente algum objeto fora da validade/fabricação ou com embalagem violada ou com material inferior
as especificações apresentadas, deverá ser imediatamente trocado, sem ônus para a CONT~ATANTE.

8.2 - Caso seja verificada alguma falha no fojriecimento será feito registro formal e informado a
CONTRATADA, para que proceda à substituição, óo prazo de 05 (cinco) dias corridos.!.

CLÁUSULA OITAVA - DA SUBSTITUiÇÃO DO OBJETO
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8.3 - O material que apresentar defeito de fabricação, ou quaisquer defeitos que impossibilitem seu uso,
. deverá ser substituído, no prazo máximo de até ds (cinco) dias corridos, a partir da data de comunicação
feita pela Unidade Requisitante. :

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES
, jl

9.1 - A empresa a ser contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para
prestação dos serviços adjudicados, sujeitando-se às penalidades constantes no artigo 86 e 87 da Lei.
8.666/93, a saber: ':

a) advertência;

b) multa moratória de 1% (um por cento) por-dia de atraso injustificado, limitado a 20% (vinte por
cento), incidente sobre o valor da proposta apresentada, calculada pela fórmula M = 0,01 x Cx D. rendo
como correspondente: M = valor d multa, C = valor da obrigação e D = número de dias em atraso,

c) multa compensatória de 20% (vinte por cento] sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução
total do objeto. .

d) em caso de inexecução parcial, a mtl'i~a comp~:nsatória, no mesmo percentual do subitem acima; será
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;,
e) suspensão de licitar e impedimento de contràtar com o Município de Vila Pavão, pelo prazo de até

11\ . '

02 (dois) anos; ,I

. f) declaração de inidoneidade para licitar oyi contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determina tes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, q~;e será concedida sempre que a Contratadaressarcira
Contratante pelos prejuízos causa os e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada, com base no
Contrato. A aplicação da sanção de "declaração de inidoneidade" é de competência exclusiva do
Prefeito Municipal, facultada a defésa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias
da abertura de vista, podendo a reabilitação senlrequerlda após 02 (dois) anos de sua aplicação;

1
g) caso a empresa vencedora s~ recuse a ass)na'~'o contrato administrativo, prestar os serviços objeto
deste ou atender ao disposto no contrato, aplicar-se-á a legislação vigente.

9.2 - As sanções previstas acima poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as demulta,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

9.3 - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, li! e IV da Lei nQ 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que: ..,\
9.3.1 - Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
recolhimento de quaisquer tributos; i

1I
9.3.2 - Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

. "

fiscal no

9.3.3 - Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
·1

ilícitos praticados. .

9.4 - As sanções administrativas s mente seâ? aplicadas pela PMVP após a devida notificação e o
transcurso do prazo estabelecido p ra a defesa prévia.

9.5 - A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento,
onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção aqministrativa
que se pretende aplicar, o prazo e o lo.cal de entrega das razões de defesa.

9.6 - O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação,
onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei nQ 8.666/1993 ..

9.7 - Da aplicação de penalidades caberá recurso. conforme disposto no art. 109 da Lei 8.666/93.

9.8 - Não correrão os prazos processuais em desfavor da CONTRATADA em processo administrativo para
I

aplicação das sanções deste item nquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o Decreto
Legislativo nQ 6, de 2020, nos termos do art. 6Q-c: da Lei nQ 13.979/20.
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9.9 - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem
pagos.~:

\:
9.10 - Autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da. pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade. i

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO ,
'I
I;;

10.1 - Caberá a rescisão de Contrato na ocorrência de quaisquer motivos relacionados no art. 78 da Lei
8.666/1.993. .

1:1
'I10.2 - A rescisão do Contrato poderá ser:

10.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I
a XI e XVII do art. 78 da Lei 8.666/1.993;

10.2.2 - Amigável por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde: que haja
conveniência para a Administração!' .

10.2.3 - Judicial, nos termos da Legislação. ,

10.3 - Quando a rescisão ocorrer com base nos \'~cisos XII a XVII do art. 78 da Lei 8.666/1.993, sem que
haja culpa da contratada, será esta ressarcida d:os prejuízos regulamentares comprovados que .houver
sofrido, tendo direito a: ;,
a) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

b) Pagamento do custo da desmobilização, se houver.

10.4 - A CONTRATADA reconhece os direitos~'a CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, e 1993. '1

·1

10.5 - Os casos de rescisão contrat ai serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o
direito à prévia e ampla defesa, l

10.6 - A rescisão administrativa ou amigável ser~ precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente. .1

10.7- A rescisão determinada por atounilaterali~ escrita da Administração, nos casos enumerados nos
Incisos I a XI do art. 78 da Lei nº 8.666/1993, acarreta as consequências previstas no art. 87 do mesmo
diploma legal, sem prejuízo das demais sançõesprevistas.

10.8 - Na hipótese de se concretizar a rescisão contratual, poderá a CONTRATANTE contratar os serviços
das licitantes classificadas em colocação subseqüente, observadas as disposições do Inciso XI dó art. 24
da Lei nº 8.666/1993, ou efetuar nova 'llcitação.j.

10.9 - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, e 1993. I;

.'
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇa~S DAS PARTES

10.1- Constituem obrigações do CONTRATANTE:

10.1.1- Proporcionar todas as facilidades para a CONTRATADA executar o fornecimento do objeto do
presente Contrato, inclusive comunicando por escrito qualquer ocorrência relacionada a prestação dos
serviços; ,

10.1.2 - Promover o acompanhamento ea fiscalização da execução do objeto do presente Contrato, .
sob os aspectos quantitativos e qualitativos, registrando as falhas detectadas e comunicando à
CONTRATADA as ocorrências que exijam medidas imediatas;

. 10.1.3 - Comúnicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades.
constatadas nos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;
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.i. !
10.1.4 - Prestar todas as informações e os.esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA;

~.
10.1.5 - Adotar, sempre que necessárias medidas que visem sanar qualquer dificuldade encontrada
para a perfeita realização dos trabalhos: . . .

10.1.6 - Efetuar os pagamentos nas condições ~!preços pactuados;

10.1.7 - Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;
F:

10.1.8 - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada cornu
terceiros, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de

I'
seus empregados, prepostos ou su ordinados. ) .

..
•.r

. 10.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA:;

10.2.1 - Fornecer o objeto deste Contrato, conforme solicitação, de acordo com as necessidades da
Contratante.! ,
10.2.2 - Cumprir rigorosamente os prazos estipUlados nesse Contrato.

:J .

10.2.3 - Responder por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: obrigações decorrentes do \
direito de propriedade intelectual, trabàíhistas.jnbutértas, previdenciárias, fiscais, de ordem de classe, .
indenizações, de acidentes de ·trabalho no ambiente da Contratante e quaisquer outras que forem
devidas aos seus empregados no desempenhodos serviços objetei do contrato, ficando a Contratante
isenta de qualquer vínculo empregatício com os.mesmos.

10.2.4 - Arcar com todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto do presente Contrato,
,.1 • •

tais como impostos, frete, taxas, seguros, materiais incidentes, enfim, tudo que for necessário ao,
fornecimento e entrega do produto.

10.2.5 - Não transferir o objeto a outrem, no todo ou em parte, sem prévia e expressa anuência da
Contratante. li.
10.2.6 - Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte de Gestor indicado pela Contratante
para acompanhamento da execução do objeto, prestando todos os esclarecimentos que lhe forem:
solicitados e atendendo às reclamações formulâ~as. ." .

10.2.7 - Atender prontamente as solicitações técnicas e eventuais reclamações. O não atendimento
destas será considerado motivo para aplicação das sanções contratuais previstas no Contrato ..~
10.2.8 - Manter, durante toda a vigência do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas
referentes às condições de habilitação e qualificação apresentadas na contratação.

10.2.9 - Abster-se de quaisquer iniciativas que i~pliquem em ônus para a PMVP, se não previstos neste
instrumento e expressamente autorizados pela Contratante.

10.2.10 - Adotar todos os critérios de segurança, tanto para os empregados quanto para a execução.
J " .'~

dos serviços em si.

10.2.11 - A Contratada notificará a PMVP, por escrito, ocorrência de eventuais imperfeições no curso
da execução dos serviços, fixando prazo para a siüacorreção.

10.2.12 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da PMVP, não eximirá a Contratada de
total responsabilidade pela má execução dos serviços objeto deste Contrato. ': . . '

~ "

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
.:'i

12.1- A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Secretaria
de Saúde. A administração indicará um gestor do; contrato, que será responsável pelo acompanhamento
e fiscalização da sua execução, procedendo ao: registro das ocorrências e adotando as providências

. necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro.os resultados previstos no contrato e o Artigo
67 da Lei 8666/93: liA execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante
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da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e
subsidiá-lo de informações pertine tes a essa atribuição",

§ 1º Fiscal do contrato será o (a) servidor (a) púb:ílco municipal da Secretaria Municipal de S~úde;'Senhor,
(a) Wendryo Januth do Nascimento e Senhor (a} Tarcila Zucoloto Jonath (Suplente).

§ 2º Fiscal do contrato será o (a) servidor (a) público municipal da Secretaria Munidpal de Assistência
Social, Senhor (a) Solange Zullke Boning.' '

§ 3º Fiscal do contrato será o (a) servidor (a) .público municipal da Secretaria Municipal de Obras e
Recursos Humanos, Senhor (a) Jos,4Pereira da Silva.

12.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DALEGISLAÇÃO:APlICÁVEl

13.1 - Aplica-se à execução deste Termo Contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 8.666/93.. , ~

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ADITAMENTÇ>S
"

14.1 - O presente Contrato poderá ser aditado/ nas hipóteses previstas em lei.

"CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBUCAÇÃO. i
, ,

15.1 - O presente Contrato será publicado, en'{ resumo, no Diário Oficial dos Municípios do Estado,'
dando-se cumprimento ao disposto no art. 61, parágrafo único da lei nº 8.666/93, correndo a despesa
por conta do CONTRATANTE. I

(

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- Do'FO O

16.1 - Fica eleito o foro da cidade de Nova Ven$cia/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriund'as deste
Contrato e que não possam ser resolvidas par meios administrativos, com renúncia a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja. .

16.2 - E por estarem, assim, justos' e acertadosj assinam o presente instrumento, após lido e achado,
conforme.

Vila Pavão/ES, 22 de maio de 2020. "
, I"

" , ,

,.
I
,

Irineu Wutke
Prefeito do Município

CONTRATANTE

andro dos Santos Só
IS E EQUIPAMENT

CONTRATADA
111

Testemunhas: ;,'\ I I(

1- ~ 2- ~----------------
Nome:
CPF:

Nome:
CPF:
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RESUMO DO CONTRATO N° 058/2020

PROCESSO NO 001347/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES

CONTRATADA: LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME.

OBJETO: Aquisição de material médico hospitalar e farmacolóçlco e de proteção individual, em atendimento a Secretaria
Municipal de Saúde.

VIGÊNCIA: 06 Meses.

VALOR TOTAL: R$ 64.637,00.

RECURSOS FINANCEIROS: Ficha 132 e 681.

Vila Pavão/ES, 22/05/2020.

Irineu Wutke

Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO P.P. 016/2020
Publicação NO 276456

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL NO 016/ 2020

O Prefeito Municipal de Vila Pavão, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no dispos-
to no inciso XXII, do art. 4°, da Lei nO 10.520, de 17 de julho de 2002, resolve HOMOLOGAR a adjudícação.referente ao
Processo nO 001347/2020, do procedimento licltatório na modali<:lade Pregão Presencial nO 016/2020, tipo "MENOR PRE-
ÇO POR ITEM", cujo objeto trata da aquisição de material médico hospitalar e farmacológico e de proteção individual, em
favor: das empresas COMPER & PEVIDOR LTDA, os Item 17 no valor total de R$ 5.200,00 (cinco mil duzentos reais), FOX
BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR eIRELI, nos Itens 1, 3, 4,5,6,7,8,15 e 16 no valor total de R$ 26.684,70
(vinte e seis mil seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta, centavos), JB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, nos Itens
11 e 13 no valor total de R$ 19.330,00 (dezenove mil trezentos e trinta reais) e LS MATERIAIS E li:QUIPAMENTOS LTDA
- ME, nos Itens 2, 9, lO, 12 e 14 no valor total de R$ 64.637,00 (sessenta e quatro mil seiscentos e trinta e sete reais).

Vila Pavão/ES, Li maio de 2020.

Irineu Wutke

Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO P.P. 017/2020
Publicação. N° 276461

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2020

O Prefeito Municipal de Vila Pavão, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais', com fundamento no dispos-
to no inciso XXII, do art. 4°, da Lei nO 10.520, de 17 de julho de 2002, resolve HOMOLOGAR a adjudicação referente ao
Processo nO 001633/2020, do procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nO 017/2020, tipo "MENOR PREÇO
POR ITEM", cujo objeto trata da aquisição de 01 (um) Veículo furgão original de fábrica, O km, adaptada para AMBULÂNCIA
SIMPLES REMOÇÃO, com recursos de doação do Fundo Pecuniárias da Comarca de Nova venécla/ês, para ser utilizada na
contenção do COVID-19, em favor da empresa MANUPA COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
VEÍCULOS ADAPTADOS EIRELI, no item 01 no v lor total de R$ 161.000,00 (cento e sessenta e um mil rfais).

Vila Pavão/ES, 26 maio de 2020.

Irineu Wutke

Prefeito Municipal
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