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PreHeiturado M:

CONTRATO N!l 084/2020
PROCESSO Nº 000690/2020 .
PREGÃO PRESENCIAL N!l 021/2020:

: "

CO~tRATO:(WE ENTR~SI CELEBRAMOMUNICliPIODt

V'l~ PAVÃO~:ESTADO.:OO EspíRITO SANtO EAg~~RESA
pelUI COM6RCIAl EINEUEPP NA@UAUDAD12
CO~rRATANf:E'E CONff:{ATADA,RESPECTlVAMENJ1E~:PARA
O FI'M EXPRE~SD NAS qLÁUSULAS QUEOINTEGRAIVf:

O MUNICIPIO DE VILA PAVÃO, Est~ldó.dPESPfrit~Santo,lJ~ssoa juri~ica ded:ireitopúblico, wm~~:dena
Rua Travessa P~vão, n2 80, Cedtro,cídade~e VilaPevão, ESjinscritcfno CNPJ-MF sobon2
36.350.346/0001-67, neste ato rep'~esentado po:~seu Pref~itoJ SclrineuWutl<~, portador do CPE~MFng
876.766.807-00 e RG n2 782.398 -:SSF'tES,cioraYanted~nOmjnadotONTRAtANTE e, ele outrol~do,
outro lado, a empresa POLI COMEêcl~~'EIREU~PP, pessOpjuridkade direito privado,inscritoJll~CNPj
nQ 07.255.426/0001-35, com sedeinaRua Capitiijo, nQ53~, Bairro .4;r:açá, Uh'~ares-ESiCEP 29:9~1l~45S,
por seu Representante legal, :Sr.ª tvâniaBuzatta,!,portador,ôô RGI121.071.169,- SPTC-ES,inSctNtoi~~tPF
sob o n2 017.106.357 -03, doravantJ denOmjnad~jtoNT~AtADA,.te~~oem vis~aojulganoentodél~~d()
02/07/2020 às 09hOOmin, refet~nte ao P~~GÃOP~ESENCIAl, DE N!!021/2a~!l devi~U:l!mente
homologado pelo Prefeito Municipal, no proces~o nQ 000690/2020, têm ent~e si, justos econtnéltados,
no regime de empreitada por pre~o unitário, s~h a form* de execi;lção incUlieta,nostermos N
10.520/02 e lei nQ 8.666/93 e suas.!alterações, rriedianteas seguint~~cláusl.lI~se condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - 00 OBJETei
I

di )

1.1- O contrato tem por objeto, a ~quisiçãode}~mi~ârj~SdeUIDd()tipôpohta debtlJlço, patj'~erem
instaladas nas principais ruas da': sede dO'm~nidpioJem atendimento Secretaría Muniçiba! de
Administração e Recursos Humanos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCUl\l\çAO
;, : ,;

2.1 - Este instrumento de contrato~ua~da inteir~:conforinridade t0rliJ0 cohtido noTarmo deRef~Hência'
do Pregão presencia! 021/2020, Ptocesso n! 0~069012Q~O,e nOE;iHtal, vinculando-sejnteira~~nte
este termo, como se aqui transcri~os esti.vessernh,vinculahdo-s€, ,a'jnd:a, à proposta daCbritra:t~d~'éo

i ' " , . ',,:: "':,, .:::'.,' , .,;( , :-T, "~:' ,',';'::'::';> ":
disposto na lei n2 8.666/93, cujos princípios e disposiçÕe$~erã~ aplic~dos na<5óluçãodp~ caso50~:'SSbS,
completando o presente Contratoi pará todósps fins d~ direito, :indep~ndente de sua trans~:rição,
obrigando-se as partes em todos o~ seus termos,
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ao corpo da luminária para
desligamento automáttcc
luminosidade ambiente OU' e

1 controlador conforme NB~ ,5123

com pintura Eletrostática,
fixação para braços de 25mm à
com vida útil igual ou superior
(L70) sistema de aterramento: Terníili,~rat:llrêl '
média de cor de SOOOK,com

luminária para acionamento e !lp<liit~:m",nftl
automático em função da lumi
ambiente

3.4 - Para efetivação do nasamentn

INSS e FGTS, devidamente àtuali

Estadual e Municipal do m uni cípi •
Trabalhistas, emitida pelo Tribunal,

anexadas à(s) notais) fiscal(ais)

relatório de fiscalização.

3.5. OContratanté poderá deduz

pela Contratada, em decorrência

direitos trabalhistas, encargos "u~:,a",.s,eglJrO"SiJ~ranSI"orFl:,ei

quaisquer outros benefícios e

Contrato n!?084/2020



PreieituraçJ;o MulalcípiodeMíla P·avão
Estado do EspiíritoSanto f CijPl 36.350~346/0001-67 .

Rua Travessa Pavão, 80 - Centro - Vila Pavão - E$'-- CEP 29B43-000
TeleFax (27) 3753-1001- E-mail: vilapavao@vilapavao.es.gov.br

4.1 - A CONTRATANTEpagará à coNTRATADA, pelo fornecimento dos materiais do Contrato a ser
firmado, o valor apurado na minuta! COfntratual,.deacordo~om OS qu~ntitativo~efetivan:iente ef1tre,gues;

4.2-O pagamento será efetuado, de acordo com os materiais efetivamente entregues, através de:crédito,
bancário, em até 30 (trinta) dias, contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura discriminativa,
devidamente atestada por servidoj responsávep onde o CONTRATANTEpoderá deduzir do mo,rltêlnte a

'I. " ". ' .,,; ". c·' 'I

pagar os valores correspondentes ~s multas ou irideniiaçõ~s devidas pela tONTRATADA, de acor:d'()com
os termos do edital, desde que não haja nenhum fato impeditivo.

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

4.4 - Da emissão da Nota Fiscal constará o número do Contrato.
o ,

4.5 -Comprovante de regularidade com a Fazenda Pública.Municipal.

4.6 - É vedada a antecipação de pagani~ntos serli a cOl1trsprestação!dosserviços.
;' :,;

4.7 -As Notas Fiscais deverão observaros preços da proposta aceita e, após, conferidas e visadas, serão
encaminhadas para processamentô e posterior pagamento.

4.8 - Ocorrendo erros na apresentação das Notas Hscaísas mesmas serão ~evolvida'$ à CONTR'A1ADA
~ ." ,,' I :, ., .':) , .::< , ",' ,::

para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data da,
apresentação da nova Nota Fiscal.

4.9 -Os pagamentos poderão ser sustados pela Prefeitura Municipal de Vila Pavão nos seguintes casos:

a) não cumprimento das obrigações assumidas querpossarn, 'de quailq:uer forma, prejudi:carO'
CONTRATANTE~

b) erros ou vícios nas Notas Fiscais:

c) não apresentação da documentação exigida.

cLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 - As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão à conta dos recursos espec:fficos
, • I '

consignados no Orçamento da Prejeitura Municif:lal de Vila Pavão (PMVP), a saber:

FICHA
0000111 1001000000P/15300000ºPO/154ºOOOOOOO/1610000POOO/19~qOOO0000,
0000117 10010000000!15300000000!154DOOOooód!1610000QOOO/19300000000/19900600000
0000137 10010000000/153000000bO!15400000doo/16200000000 i

ClÁUSULA SEXTA - oo PRAZO DE I:NÍCIO E DA DURAÇÃO po CONTRATO

6.1 - A vigência do presente contrato começara a contar do dia dasua assinatura. oprdzope~i~ênciá
coincide com o término do exercício financeiro de 2020, podendo ser prorrogado nashipóteses'fegais.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO LOCAL E dONDIÇÃO DA ENTREGA 00 OBJErO

Contrato nº 084/2020
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7.1 - O prazo máximo para forned!mento do o,bjetode$t~ contratbdeveráser de até 30 (trin~~)diasi

Pre~ei~ura do 'Mti:*icílJi,iidé~ila pa,\rão
Estado do ESPiÍrito?anto ," G,iiIPI36.35g,346/00í)1-67

Rua Travessa Pavão,BO- CentN0 - Vila~~vão - ES".CEP 29$~3-000
TeleFax (27) 31S3400l-E:iipaiJ: vjlª!iJ$ivao@vilapa;vgo;es,gov.hr

j .' 'i"

contados a partir da emissão da Onpem de Forn~dmen1:o;

necessidade da Secretaria Municip~l deObras,1ranspo.rtet e ServiçbsUrbanQs.

7.3 - O recebimento do objeto s+ráde comp~tência dos servidOres liotad~s no AJ.rYloxarífad8;'desta
Prefeitura.

7.4 - As decisões e provjdêndaS!~ueullrapas;~arem ac~mpetênêla dos servidores do Almo~árifado )
deverão ser solicitadas à Unidade ~equiSi.taiite, em tempo hábil para; a éldoÇ~O das rB~didâs' '.'

convenientes.

7.5 - O objeto deste contrato deveilserentregue~o AI.rnoX~rifado d~:prefeitúra
situado na Rua Germano LinharesJ s/n., Centro,:tEP 29.$43-000, n~steMuhi!crpiO, TO'''''r."
1001 ramal 147, de segunda-feira ~ s'e~~a-feira,~m dias úteis, resp~itandoir1çlusive o

~,. ,. ;'!::~:>"~: "'.' , :'!r " o,:' ,:! . " ;,,';
do município, no horário compreefididtjrentreQ~hOOmin~p llhOOmlne dasJ3hOOmin
em local determinado pela Secreta:ha Mllnicipall~e Obras,!TransPort~seServi~os Urbarios; hQ,""d"'l'irr""

cópia reprográfica da Ordem de FO~nedmento .. '
i::: ,:1

í ,.}', ,:iJ . ,_::. . _.. : )
7.6 - A entrega do objeto deverá ~bedecer rigOrosamer:lte à descrição e qUaintidades,é eeveraoestas
acondicionados adequadamente. .1

7.7 - Nos preços cotados deverãoestar incluso$iidS CU!$1:o~de tranSllorte,carga, descarga, em!:bâl~R·em
~. ,',.I: ;!

seguro e quaisquer outras despesas para a entre~a do obill!to. "

7.8 - Os custos de retirada e dEi~olução do (sI' objetO'I.$i)recusad'b(s),
despesas decorrentes, correrão poif conta da CONTRATAOA,

;: ,::,::;' . '::>:" :,i: .i: ,;:,:'. , .:;!,:::;':
7.9 - 0(5) servidores responsáveisjpoderão soli~itar acotreção deéventuai$. falhas ouirregula'ri:dades'

f,i'" ',;!,'::, ' )), ,i::" ,;0(

que forem verificadas na entrega ~o objeto ou"até mesr)'1oa SUbs~ituiçãoJll~r outrostovos,~~i:prazo
máximo de 05 (cinco) dias consêcutleos, co"~ados a,~artir doreceblmehto daq~elesqUt;!.fbrem '.
devolvidos, sem prejuízo para o dís'posto nos ard~os 441ill446 doCódigoCivil de 2002;

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇbESDAS PA~ltES

8.1 - DAS OBRIGAÇÕES ERESPON~A8IUDADES'~A CONT~ATADA

8.1.1- Executar o objeto do presente contrato.]

8.1.2 - Pagar todos os encargosl traba!histas,i!preVid~~ciários,fis~aiseçpmerciajs
execução deste instrumento, corno esta'belecer;ib artjgo7~ da lei FE;!deralnQ8.666/93 e
8.1.3 - Assumir inteira responsabi:llidade civil,a~ministra~,va e pe~~rporqy~iSqUer
materiais ou pessoais causados pdaCONTRATADA, seus'empregades, ou Pr:~postos

:; .i ,~ ,

ou a terceiros.

8.1.4 - Entregar os materiais, n~s quantidad~s, com qualid3de,no local supracit~do
especificado.

8.1.5 - Fornecer o material de bo~1qualidade e'pe excél~nteacett~ção no~ercad6,$~ndo
primeiro uso, fabricado de acordo tom as norma's técnica~ em vigore legislação pertinente, e
garantia contra defeitos de fabricaÇão.

Contrato n2 084/2020



Prefeitura do Município de Vila Pavão
Estado do Espiritc Santo C1':lPI36.350.346/0001-67

Rua Travessa Pavão, 80 - Centro - Vila Pavão - ES - CEP 29843-000
TeleFax (27) 3153-1001- Evmail: vnapavao@víla~avaQ.~s,gov.hr

8.1.6 - Substituir os materiais f9mecidos em: desacor~o com as ..especificações c?l1stantes;neste
contrato, cabendo a CONTRATAD~ providenctár a repoSIção, sendo de su~ inteiran~ispohsabilidade
todás as despesas de devolução e êntrega.' ,

8.1.7- Manter, durante toda a execução do contrato, compatibiliq~de comas obrigações assumidas,
todas as condições referentes a de habilitação e qualificação apresentadas na contratação, sob pena de
rescisão contratual.

8.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.2.1 - A contratante fiscalizará a entrega através do funcionário responsável da Secretaria MYflkipal
de Obras, Transportes e Serviços yrbanos, da PrefeituratVIunicipaltle Vila Pavão, que registrará todas ,
asocorrências e deficiências verifid~das~m rela~prjos, tasç haja,cuja.copia será encarninhadaàliisltante
vencedora, objetivando a jmediat~ correção da~.irreguíaridades apbntaclas.As exigências e a.atuação
da fiscalização pela Prefeitura Mu~icipal de VilaPavão,erh nada restringema responsablildade.fúnica, .
integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concede a execução do objeto do contratado,

8.2.2 - Efetuar o pagamento à empresa; de acordo com a forma e prazo estabelecidos;

8.2.3 - Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando solicitados pela
licitante vencedora;

8.2.4 - Rejeitar qualquer objeto e~tregue equlvocadarneàte ou em desacordo com as especlâcações:
mínimas exigidas.

:; '.t'

ClÁUSULA NONA - DAS PENAlIDAbES ESANÇÕES

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 pdr cento) por:e:lia de atraso injustTfícado, limitado a 20% ("ihh~por
~ " " :' ,,;, ; ,~_::l,' , ",':':: '::";!

cento), incidente sobre o valor da ptoposta apresentada, calculada pela fórmula M :::0,01 x Cx D:;Tendo
como correspondente: M = valor da multa; C = valor da.obrígação 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, amulta compensatória, no mesmo percentual do subitern acima: será
, .

aplicada de forma proporcional à o!brigação inadimplida;

e) suspensão de licitar e irnpedtmqrttode contratar COrhQ Município de VHa!Pavão, p~lo praz~deaté:
02 {dois} anos;

f) 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, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados e' depois de decorrido o prazo da sanção aplicada, cqm base no
Contrato. A aplicação da sanção ide "declaração de inidoneidade" é de competência exclusiva do
Prefeito Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias
da abertura de vista, podendo a re~bilitação ser'requerid~ após.Oê (dois) anos de sua aplicação;

Contrato nº 084/2020
Pá~



9.3.1 - Tenham sofrido rl"l'lnrhon~i:r::i.("rI"'Tí •..•í~i'dl'>

recolhimento de quaisquer

9.3.2 - Tenham praticadoatos ilí

9.3.3 - Demonstrem não possuir
ilícitos praticados.

9.4 -As sanções adrnlnistratívas dl\rY'iAlri1'':'

transcurso do prazo estabelecido

9.3 - Também ficam sujeitas às
profissionais que:

9.8 - Não correrão os prazos "'r,....r".dbl~n;eli1(ja5fa.\lordil:.r!fill\JiTtH"'.~.<\j[jJMerTH:}t\Ocess;,0,I:lILlITUnIISHd

aplicação das sanções deste item
Legislativo n9 6, de 2020, nos

9.9 - As multas devidas e/ou prej]
pagos.

9.10 - Autoridade competente,
conduta do infrator, o caráter ""I-i".n ••h.,"
observado o princípio da propo

10.1 - Caberá a rescisão de rn.n+ •....•'.•:•..••

8.666/1.993.

io.z -A rescisão doCorrtrato uuue.,,,,,

10.2.1 - Determinada por ato uni
a XI e XVII do art. 78 da Lei 8.

10.2.2.- Amigável por acordo

Contrato n!! 084/2020



Prefeitura do Município de Vila Pavão
Estado do Espírito Santo CNP! 36.350.346/00(}~-67

Rua Travessa Pavão, 80 - Centro - Vila Pavão - ES - CEP 29843-000
TeleFax (27) 3TS3-1001- E-~ail: vi1apavao@vilapavao.es.gov.br ..

\ " :' : " .: " '" ;, ,'~,,; ,

10.5 - Os casos de rescisão contratúal serão formalmente motivados, assegurando-se àCONTaATADA o
direito à prévia e ampla defesa.

10.6 - A rescisão administrativa ou: amigável ser~ precedida de autorização escrita e fundamentêlC:lada
autoridade competente.

10.7 - A rescisão determinada por ato unilaterale escrita da Administração, nos casos enumerados nos
Incisos I a XI do art. 78 da lei nQ 8.666/1993, acarreta as consequências previstas no art. 87 domesmo
diploma legal, sem prejuízo das demais sanções previstas.

10.8 - Na hipótese de se concretizar a rescisão contratúalJ~lOderá a ÇONTRAtÁNTE contratar oss~:rviçosi
das licitantes classificadas em colo~ação subseqyente, ob~ervadasa5 disposiçÕes do Ilhêist;>Xla~~:r( 24-'
da Lei nQ 8.666/1993, ou efetuar n~va Útitação. . ...

10.9 - A CONTRATADAreconhece! os direitos da CONTRhTANTEem caso de rescisão adminIstrativa
prevista no art. 77 da Lei nQ 8.666, de 1993.

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FtSCALlZAÇAo DO CONTRATO

11.1-A Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Servi'ços Urbanos designará o servidor Claudiorniro .
Xavier, brasileiro, casado,inscrito n~ CPFsob n° 9~5.716.897-20, morador no municíPio~~ VilaP4\.i~O/ESJ:
para fiscalização e acornpanhamehtodo contrato, cuji!l:8ualificaç~0 deverá constar no ir'lstr~rhento,
contratual.

11.1.1 - A CONTRATADAdeverá manter preposto; para representá-Ia administrativamente, sempre que
for necessário;

11.1.2 - Os documentos fiscais correspondentes da aquisição serão atestados por servidores (~iscal e
"

Gestor do Contrato).

11.2 - DOS PROCEDIMENTOS DE FiisCAlIZAÇÃO'

11.2.1 - Cumprir e fazer curnprif o disposto I~as cléusjrlas destécol1trat(.> sem pt'~jl1ízo d~>.plena.
responsabilidade da CONTRATADA.perante a CO~TRATANTEoua terceiros;

11.2.2 - A CONTRATADAserá a única e exclusiva responsável pela entrega dos equipamentos;

11.2.3 - O responsável' pelo recebimento dos serviços e projetos terá o direito de exigir o cumprimento

de todos os itens do presente contrato e poderá entre outros: ,

a) Notificar a CONTRATADA,~or escrito, pela ocorrência de eventuais inconformidades na :etltrega
do objeto! fixando prazo para correção. i,.
b) Solicitar à CONTRATADA,a [substituição ê~so o me~mQesteJa e.rr1 de5~cordo Ol;! fnsatisfat!qrio.

Contrato n!! 084{2020 Página1de 8 .
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Pre~eifura:~oM~biçfpi~de~i1a PaVão
Estado do Es~íritq Santo':;,. q~Pj36.35cii346/(JOú~-67

Rua Travessa P~iVãolBO - Cfen~o - Vilf~avão __ESrC6P29843-000
TeleFax (27) 3:f53"1001.-:-iBH1;tíai!:.v:t!apavao@v.i!gmavaa,es.gov.br

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - D4~E~ISLAÇÃ~IAPuc~VleL .. , .

12.1 - Aplica-se à execução deste ~~rrn6iContrâ~~at ",,,,,,,,,,,,'''''''....-bJ aoscasos QrJj.lssos,aL~í n!18.,66~i93.
, 'li)

, ". , ' ::J"" _ ",.;ii
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS ADITAMENTOS

CLÁUSUlA DÉCIMA QUARTA- DA ~tJl:JhCAÇÃO!':
: ::': ,,'li .i ;: ,,<, -:.;

14.1 - O presente Contrato será ~ubIWcpdo/e~1resurrl!:»lno Diárk~'.Oficial.q:os Munji2ípiOS dO f-'5itado.
:.;1: ,::\.~: , "",:',~:> .: ,').:', -i)_' ' ' , "

dando-se cumprimento ao djspost~ no:art. 61Jparágrafo~nico da U~itl~ 8.666/93, correndo
por conta do CO~TRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO ~()R~i: .
, . ':"'1', ,"

!, JH. ' ",H:,: " :,' :,'Ir, " ; .:::":., ,.",:;
15.1 - Fica eleito o foro da cidadel<:le.,NbvaVe.n~cia/ES,p:Çlradirjmlrquaisq~.~r dúvid~$

1 ,"" "':"í

Contrato e que não possam ser re~olVidas por~eios administrativps; com r~núncia
por mais privilegiado que seja.

15.2 - E por estarem, assim, justo~ e~certadO'~jassina~io presen~einstrurnento, ap6s
conforme.

Vila Pavão/Eâ, 17 de julho de 2020:.:

LA!
lrineu Wutke.!

Prefeito do Municfpio
CONTRATANn:i

1- ~_4~_

CON1iRATADA

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Contrato nº 084/2020



CONTRATO 0'83/2020

RESUMO DO CONTRATO NtI 083/2020

PROCESSO NO 000690/2020

CONTRATANTE: fv1UN1CÍPIO DE VILA PAVÀO/ES.

CONTRATADA: CASTELAN MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOSEIRELI.
, ,

OBJETO: Aquisição de luminárias de LED do tipo ponta de br<l~oJ para' $e:renl instsradas 'nas prinqipais ru~s:.da ~de:do
rnunicipio, em atendimento a Secretaria rvluniçipal Administração e R~corsôs Hurrianos, .: . :..' .

V!GÊNCIA: 31/12/2020

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 110,500,00,

RECURSOS FTNANCEíROS: Ficha ,p 1, 117 e D7,

Vila PavãolES, 17/07/2020.

Irmeu Wutke

Prefeito Miunicipal

CONTRATO 0'84/20'20

PROCESSO N° 000690/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES.

CONTRATADA: POLI COf'1ERCIAL EIREU EPP,

OBJETO: Aquisição de luminárias de LED do tipo
rnurucipio, em atendimento a Secretaria t<h.H1ítipal

VIGÊNCIA: 31/12/2020

VALOR TOTAL ESTH'1ADO: R$ 92.650,00.

RECURSOS FINANCEIROS: Ficha 111, 117 e 137.

Vila Pavão/ES, 17/07/2020.

lrineu Wutke

Prefeito Municipal

DOM /ES ASSlNADO DIGnAl,"1ENIE


