
•.- PrefeituraflÓM~ifticípió déVíla Pa~ão, '
Estado.do Esdírito Santo .' . 'C'i'\JPJ36~35b:346/00ln-67 .. í', '. , .

Rua Travessa P<\\rão;80- Centro - Vila~avãif""P;.S !!l'CEP'2'9a~3:Uoo",:j<í"·~"·H',
TeleFax (27) 3:~53-.1001 - E~1nail:vi:la~~va6@vila:pavaQ,e~:gov.br

,':;:;i~

I:. .'.........•:l!;. .iH:rr" .."~l2:"",.,,J":!;"~"~":iii:!ti~.. ~;~".I'
OQ~tRATQ,'~UE ENT~E:Sl'tEL~B~A~"-O,~ijN~q~,'();~f .
VILA PAVÃOJESTAD01i>O Espí~ITOSAN1fO E A;EM:P,R'ép>{
CASTELAN

i
~ÓVEtS E' ElETRODOMÉSt(COS EIRElt, N'A

QUALIDADE, DE CONTRATANTE E CONrRATADAn"
RESPECTIV~~fNTE/.;P~RAq FIM" EXPRtSSCf' NAS:

n

dLÁlJSUL!A:S~tjEOItl-rt'SGRAM))

CONTRATON!i!083/2020
PROCESSON2 000690/2020 . 'i

PREGÃÓPRESENCIALNI! 021/202Q

ji'!:,i. ' .. '::1:, . .,:::.:::;: ...••.. ';i;,>::;,; .,\,,);1'. ...,/[[ljll:,
O MUNICIPIO DEVILA PAVÃO, Est~d0i~OEsprrltbSan~O/:~~$SOaijUr,I~!íca:de'~ireitoPú~'ípO, C()Ti!~~d,~
Rua Travessa Pavão, n!! 80, ce:rtr~1 cidadettlde Vila,.:!ravão~E~; :'inscrii~ no C~~{-MF!S~~:!'c{ .
36.350.346/0001-67, neste ato re~resentado por seu Pr:ef~ito, Sr.lrineuWutJ<e, portador dó CPfjnMf n!!'
876.766.807-00 e RG n!! 782.398 .•..SSp/E5,doravantede~orninÇldoCOl'1liRATANTEe,de outro lado, de: .
outro lado, a empresa CASTELA MÓVEIS EELt:TR06dMÉSTICOSEI!REtl~ pessoa jurídica d~direito:;
privado, inscrita no CNPJn!!08.84~.62i;0001~S'~, com sepena Avenicla Padre Francis~~L nQ f?99"BairrQ!

Centro, CEP29.785-000, Vila val*rio}ES, por seu Repre~~fltante L~gi3l, sr.,~:Silvana~onatto;~~'~la~)! :
i ,'!lJ:;:', ' ::U(, , >:'::,,)H' , .;' ,';i'-;' .. , . :i;L\:::. :_'~i!, ::_:",·:.,:,;",r}:)~i:; ,,"iI':,~i:;:i·

portador do RG nQ960. 754 SSP/ijr,i,~~çrito n9i!CPF$~~r9rQ 004,(~~1.7:67'91, dor<lY~mte..~~~~~jnaqª;!li:
CONTRAtADA, tendo em vista oj4ilga~ento dqfado de,i~~~0712PZSiàiQ90·()bmin,refJ~~hteaQ:,~~E~Ãb::!i:!!,

\,:,;:'~:~:> :i,i;';: -'ê;",i:)'lY:',: . ':::,' ':/;';':,:',", "f:::!'" :';':<,;:'.'<:: ,')<1,,:,> ,;", ,'!i"?::,'
PRESENCIALDE N!! 021/2020 dtvidamente~omotoga:~o pelo '~'r~feito 'M,:unicipal,JIO pro~e.$,S9n!!'·.1
000690/2020, têm entre si, justo~ e 'contrata.~~s, no regime de e~preitada por. pré,çbonit~ribJs~b:,a:;i::i

~ ,i: _- ':~ I . "~I ;:i: '. '-,r~::.:~ :1' :;' \':r~:
forma de execução indireta/nos termos-da Lei N!10.52d/Oi e Lei nº 8.666/93 e suas alt'eraç?es,:m!e~ianteji!

i :i

as seguintes cláusulas e condições:

cLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJ'ETÇl ':i;
'h

\ I f

1.1 - O contrato tem por objeto, ~ia~WiSiçãP·cl~:I.unni,,~~i~$.de~~~:~~t,po ~?ntad~.~it~çp,~~râ,!~erern~:!i[.!.
instaladas nas principais ,ruas d~sede dó munilcÍ!piQ)!em ~tert:dimént6;~ $.ecret~!hia;Mu:niiÇl·pa:lqÉ!:}i!:
Administração é Recursos Human·~s. ' " .... 'i:

CLÁUSULASEGUNDA - DA VINCU~ÇÃO

2.1- Este instrumento de contrato guarda intei'ra.conformidade com o coriti do no Termo de Re~ê!rênciâ
do Pregão presencial 021/2020, recesso oI! 000690/2020, e no Edital, vinculando-se inteiramente a,
este termo, como se aqui transcritos estivessem, vincuJ'ando"se, ainda, à propostaq;a contt'at~:da eo .
disposto na Lei n!! 8.666/93, cujos,princípios eqj5posiçõ~~serão apJitados nlifsolução çlps

:;'~, '. ';,!}~i,' . -':'" ,':::',.(::"" ;, ' :_:":';1,:':::,""; i ",,,,:,,::1:. ",!,~,~:
completando o presente Contrê!~Opaira todos-os fir'ls~edireitql)nde!peMdente .d:e'i$và 1-r::.·,f'\c:rr,r::'

obrigando-se as partes emt~dos ~s sJüstent1~s.

CLÁUSULATERCEIRA- DO PREÇq;EDA FORMÁ'DE REAJÓSlE

3.1 - Os valores unitários refererhesao fornecimento dos objetos,serão os estipulados na '~roposta, - ",

apresentada pela CONTRATADAj acostada ao Procedimento Administrativo PregãoP~esencial IiQ •

021/2020.

,
li,.

t ",,~,!' .' "",:, -:L!",;:, ,,: ':"'"'' :' :': ;;:';::::';:~'::"'" "":,,,::1 :','-, :' ,:/'

3.2 - O valor global deste contratdiser~de R$li~p.500j~O',(,ent(), e~~z mUe!~binhent9~ reais). q~ip~e~os,I!;
a serem praticados pela CONTRA*AJ:)~,.sãQbs.iques~~~,~mabai'l9i~~sçriitQ~; ,.' 'i: •. , -.J,

, ' . ,,;, ,',. " "~;,,,,, __I . , ."'. ,(.;-:,;: :;.; , '." . ,: --. '. , ,,',., , ",'

Contrato n!! 083/2020



Fator de Potência ~ 0,98; t1istorção
Harmônica Total de Corrente'(THO) s
10%, fndice de Reprodução de tor (IRe)
~ 70, protetor contra suiltos de
10kVj10kA, Grau de Proteçã~ cqntra
Poeira e Umidade mínimo 'r-6fido
produto, Proteção contra ,jnp~~~os
Mecânicos mínimo ,IK-08Ai~lpp(0
Lumfnoso Efetivo;:: 16.050 Im, ~~iCi~!W:ia
Energétiça ~ 107lmjw,!Sístema
integrado ao corpo daluminá,ria para
acionamento e desli~ameflto
automático em função da lumiÍ'tosidade
ambiente ou base e reíe foto'
controlador conforme NBR 5123 - R~le
Fotoelétrico; Estrutura em :àlumlnio
injetado com pintura EletTstática,
sistema de fixação para b~~ços)e
48mm à 60mm, Led com vida!~tilJ~~al
ou superior a 50.000hs{l70). sí~te~~:de
aterramento; Temperatura ri!édiâ'de
cor de 5000K, com variaçã~ dEi ~%
(cinco por cento) para maisioupara
menos; A luminária deverá cqnter um
Driver (Fonte Chaveada) que mantém a
Potência constante na faixa d!,!tensão
de operação. Classificação Fiscal f.JCM
9405.40.10.
AGarantia das luminárias LED~fertadas
deverá ser de no mínimo de;'~ (C(hCO)
anos, íncluslve do Sistema inte:~rad'QaQ
corpo da luminária para acion~rilerlto e
desligamento automático em f~nção da
luminosidade ambiente
desligamento automático eln função
luminosidade ambiente.

1.300,0
O'iR$ R$2

3.3 - Admitir-se-á O reequlltbrlo j:ecohômico-fi,nanceiro 'po Contrato objeto do Pi'ep~o Pres~n~iàl n!l'

021/2020, sob os ditames legais! contidos noi:~ lQdp~rtigo 57 ida lei 8.666193,9J)~decen~.I'~$eàs,.,
~. " " ,:'::' " ' , , i' i~.)

prescrições contidas na referida L~L \: .i' ;',:::.

3.4 - Para efetivação do pagatnen~ó éobrigat6t~oa apr~~éntaçãO d~sçetrtl~$e& NegafI0a~(jé'~~:~ifódiéii!!'
INSSe FGTS,devidamente atualléados, (originais ou' oó:i:>iasautetltiçadas êm cartó~i.6), CNDs~~der~.I;, '

r \1.1 -, :;: - L ! . < ;1'1'1;' 'I I " .,,;r,

Estadual e Municipal do município da sede da empresa, CONTRATADA,Certidão Negativa de Débitos
, ) , .' ~,

Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, conforme l~i n° 12.440/2011., que deverão ser
anexadas à(s) nota(s) fiscal(ais) atestadaís) pelo Secretário e gestor do contrato jUhta~l'1t~ com o

relatório de fiscalização.
i:,. ,.!"', .: , :, ",::\',' ': .' ,..,:.,,1; ",H::>.;" _, "'):~':(,, : .'::H

3.5. O Contratante poderá deduzjt ddy~a,gaml:!,ntoir'np~r~ântia~ ql1e a qllatq~.ertltulo:lbeforertl:d~"'ido:sjii

pela Contratada, em decórr~nda:~el'~adimPI:E:~entd~~~~fat~fr~:~ . . ,:ii!iW



3.6 - No preço já estão lncíuídostodos oscustps e despssas de prestação dos serviços, dentreeles,
direitos trabalhistas, encargos 50diajs)seg~r~~;:it~a,nspon~ej.,empaJIC!g~n$timpo5;tos, t~xas,:su.~e:;:~,i$ãp.é::::.s :",:,;r:,:;~': i, "'>-,:::;::'<}I':;>,' ,":i:'l:i,"pJ.'/::,::',I' ::>:'j:r::::,:"'/;"':Fi'Hf' 0,, ,,:,IH',;Hi·;';:'i_"; :,;!::::::H~:Hi:',':,::;~ \!i
quaisquer outros benefícios e custPs;·~em cOrn~:den::1a~s~espesas:recessári'?s à perfeita;c;(iJriI!*~ãOdo: ,
objeto licitado que porventura venham a incid.irjdiretaolJ):n:diretame~tesob,rea prestação doss:~rviços'l:

'J;

firmado, o valor apurado na minut~ Contratual,deacord~i~om os qu'a~titativos efetivarriente entregues.
"

4.2 -O pagamento será efetuado, d~ acordo C~~IOS materiais ef~till~rt1ente:ervegtJes"atravésde,qfédi~o :!
bancário, em até 30 (trinta) dias, c~nta.~~sda'lBtadeap~~~ent~~ãCi~~i:~pt~"fti~caIlFa~~~~diScrl~;j~,a~iV:~t,:'11i :

devidamente atestada por servidor re~ponsável; ond$p €ONrRATANrr~pode,rá dedu:~i~do.mb,ntantea';n
pagar os valores correspondentes ~s multas ou jndenlzaç~es devidas pela CONTRATADA,de acordo com
os termos do edital, desde que nã\!>haji;!nenhurr fato ül1pedítivo. .,

!; :~;~:,":~,s: ;;'['<':':" }:"t><,,; ,<".",', :,',' "::',:': , ,; ,'.:" -": ,:,,,,,::::i,~ (,'

4.3 - Eventuais atrasos nos pagam4ntg~.'d8S P!3r~~lasnã~~:erão pen~Ulado$(lnm acré~~ímosp~~~8iárlil)~lli
de qualquer natureza.,J .' . , , ' '.

4.8 - Ocorrendo erros na epreseniação das Nd~âs FI$Cài#:as mesm~s $erãode"olvid:~s:à
it -, .·r,; _':",: :; ,

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

4.9 - Os pagamentos poderão ser $ustados Pél~iPtefeitur~rvh.!I'ljcipâlde \filâ':pavão no~.~e,guint~'$:ca.sq~::m
i " : ,,:1 : : -:.' '\ ~ ". ,\ ' ~': ,.

I" ,j:

a) não cumprimento das obrig~çõeSílSSu.midas que: possam, de qualquer forma, preJydicaro
CONTRATANTE;

4.4 - Da emissão da Nota Fiscal co~stará o número do Co~trato.

4.5 - Comprovante de regularidad~cqin a Faze~idaPúblj~~MunjcJPàl.', ~l'I::,;:!l:' 'i':;'Ht'l." 'I. ,!(,'H"";'j ':'r)" : ,
4.6 - Evedada a antecipação de pagamentos $elTla contraprestação dos serviços. .,

, ,'~ . : _ ~, "" ',.1
4.7 - AsNotas Fiscais deverão observar os preços da proposta aceita e, após,conferidase visadá$,ser~o:

í' ,, , ':i;!' .' " "'," ' , , I ' ; .:: ; : ,~

encaminhadas para processamento e ,P0sterloriragar:neQFo.

b) erros ou vícios nas Notas Fiscai4;
, €

c) não apresentação da documentação exigida.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRI:A
':: ';:,': :, ;,':. ']).1:'''' i ~<;,'i}i,L '::: .: ;::!i::: "o :,:": ' , ,," ,;,:,il

5.1 - As despesas decorrentes d~. eXeli:uçãod~~te Coritr,Mocórretãi:!ã dos reCÜrsos
consignados no Orçamento da Pr~feitura Munlcipal de Vila Pavão (P:MVPl,ã saber:

Contrato nll 083/2020

,; :;i:; i~tf'



Prefeitura.

deverão ser solicitadas à
convenientes.

7.7 - Nos preços cotados de'ver'aoi'lesllar,,,,,"IHc:",lê:
seguro e quaisqueroutras a:e!>p€!SÇiI::Sp"ilra

7.9 - O(s} servidores
que forem verificadas na o:m,ro"",,,',:nn,AJ:lltATr:'I

máximo de 05 (cinco) dias

CLÁUSULA OITAVA - DAS

8.1- DASOBRIG~ÇÕES E RE:>PC)NSA$,IUI)J~O:E:aiDÂ'oDrr.l1rRA,TA;I)A,::(·



:'i4!

Prefeitura cio lVht~icípio,de VHa Pavão u:

Estado do Es~írito Santo ", G 'I'jIPJ3635{);346jOO'O'1-67,:' , '
Rua Travessa Pavão, 80' - Centro - Vila Pavão - ES - CEP 29843-0'0'0'
TeleFax (27) 3753.100'1 - E-maíf vnªºavao@vilà~avao~eS:gov.br

8.1.4 - Entregar os materiais, n~s quant,i.dad'~sicom,:~ualidade,no loeal: supra~itadoehP\;pra~(('lr
especificado.' ," ", ". ," '> !friU! " "il

t ,<:';'::i~ .;' , ';~r;,,: , ',:, ,:;!;,;:pr,":. , ':",:~",! ,,':::,.: .,::;,:: ". r!;,:r~:!,;ii::, '; ,,{~:
8,L5 - Fornecer O material de bo~qup,ljdade~!:~e e~t~'~I'l;~ea.c~i~~ç,~ono'~ercad~/,~:~ndor9~~t de:;!
primeiro uso, fabricado de acordoí=omasnormastecr1ica~ em \tlgorecleglslaçrão pertíhente), e p:fazo,de
garantia contra defeitos de fabricé!ção.' "r ij

8.1.6 - Substituir os materiais fornecldos em desacordo com as especificações constantes neste" '
contrato, cabendo a CONTRATAD~ providenciar a repO'~içãQ,sendo de sua inteira responsabllldade r

todas as despesas de devolução e ~ntrega. '

8.1.7- Manter, durante toda a ex~cução dOCd:~tratQ, tqh1patibiliCladec0rl1as dbrig~ções
todas as condições referentes a d~ihabil,taçãoê:qual.lfiç~Ç~o apteseh~adasn~ contrart~~ão,
rescisão contratual." ,i!

~:; . ::i,n
8.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONT~ATÁNTE ::' 'H

8.2.1 - A contratante fiscalizará abnt~êga através dofmi'ltlonáriorespQnsável da Se~retaria M~nicipàll~
de Obras, Transportes e Serviços Wrb~c~os,daP~efeitl,Jra Munidpal, de Vila Pavão, que registrat,úddas
asocorrências e deficiências verifi~adqs'etn relatórios,casohaja, cuja copia será encaminhada àhcltante:
vencedora, objetivando a imediat~ co~;'eção dasirregulahdadesapontada~,As exigências e a, '
da fiscalização pela Prefeitura Mu~icipal de Vilí~Pavão,e~nadarestringema resPonsabilidaq~:
integral e exclusiva da licitante ve~ce~~~a, noq~econce~;eà execu;çã.Ç)do O~jeto dQC~ntratad9':'

8.2.2 - Efetl,Jaro pagamento à em~JeS~1de aC~I'~(j) com~formalepira~oie~q:a~elecido$';; , I'

8.2.3 - Prestar as informações e i~s ~~dared~ento~~~~tinentes~o objeici, quand8:!SOlicitád'#~ pela'
licitante vencedora; .;1';:

u

8.2.4 - Rejeitar qualquer objeto erltregue equivocadamente ou em desacordo comas especificações ,
mínimas exigidas. ' "

CLÁUSULA NONA - DAS PENALlD~DES E SANÇÕES
'; I

9.1 - A empresa a ser contratads d,e,verá oib~iifrvar r'ig~lé(js~tnen~e;a,s condi,ções: "',~"'~.",""'"
,I:, _:',:: " ::':,1>;1,:,:, ',:';"il':L', _:", : "::" , ',',,);(;,;;'1:: " '::;i<;>",;

prestação dos serviços adji.JdicadqSiSI.lJeitanf;l9~seàs:pe1nalidades:tortsts'ntesno
8.666/93, a saber:; , ;;1 : ,., ,.

a) advertência;

b) multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atrasoInjustificado, limitado a.20% (vtnrepon
cento), incidente sobre o valor daproposta apresentada,~alculada'p~la fórmula M :::6,01 x Cx Q.'lendo i,

como correspondente: M = valor Çlamulta, C= 'Yalor da óbrigação€ n= nú~ero de diasem atf~~o;
i "" ." ',:,,' ..,' ;'



Prefeitura 'do MÜnicipi@ de ·Vila Payâo
Estado '<to Es :{frito Santo; c 'NPJ 36~35ÓtI346/bo01..67 .':)~ -, . . ';1

Rua Travessa Paivão, 80 - Centro - VHaPavão - E$.+ CEP 2984'3-000
Telefax (27) 3~53-1001 - E-maU: ViléiJlayao@vila'j)avgo..:es:gov.br " .'

~'. '\" ., - ; ,. . . ~'~,
Contratante pelos prejuízos causa~os.~ depóis.:ae dec lo o.:p~<;I~pda~a~~lIo apj:jc;;\~a~col11~:~~ê

Contrato. A aplicação da sançãoi!d);~I;decliaf~'~t?d~,\>nei?~~~":éde~pmpet~ti~ia exd4'~I~'~
Prefeito Municipal, facultada a de~~s~:i9!O,nt~!re,~:sa~qn~,,~pectiv~~P~~~SS9i no praZ?l~e ~O (~!e*l~Ü~s;
da abertura de vista, podendo a ré6bili:taç,ão s~hrequêr~d!~qpósOZ(qOiS) aH~s desuÇl~pUCaç~Clt,;" .

" " 'r ;.:':: '_ ,;,- ; ,c, '. ,::~i " ;:::;r. ' ,_,': ' .. , ! ' ,'! : ' , , ,',

g} caso a empresa vencedora se récuse a assin~r o contrato admlnlstrativo, prestar os serviços objeto,'
deste ou atender ao disposto no C, ntrato, apliear-se-á a legislação vlgente..

,
9.2 - As sanções previstas acima Poderão serapllcadas à CONTRATADAjuntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a~erE~:mefetuá'~9s.

profissionais que:
'i'

r,
i

p~rmeio

\- -;'.I

9.3 - Também ficam sujeitasãs pe~a'Ii~$.desdQ~!rt.

9.3.1 - Tenham sofrido condenâ,çãodefiliiti~~
recolhimento de quaisquer tributos: ".

1 '.,;(
~ :' .\ 1! ,~

9.3.2 - Tenham praticado atos ilíclãos visando a frustrar os objetivos da licitação;
-1- '_P

9.3.3 - Demonstrem não po~suir 180neidade p~ra contratarcom a Administração em'virtude'd~ atos'
ilícitos praticados., . ,,;.

I!;,: :,/iH", :":t':"h-,, _,'i,' :;':;':',': .• ::', .:lr>i1<. ,: ';>,::'1':::":,:,:;. ,.'I"I,,);!r;:
9.4 -As .sanções administrativas $pm~inte $er~~apli,cad~s;pelaFn{1VP apqs:adevidi9;:notiflça~~odeoiili'

',' r'i >':::!)d" .: : .;';:: ':i':':':;:"" I":,:~i: !:, :".; ;q,:
transcurso do prazo estabelecido waril,3 defesa:préviá. ·.ii

<i.

9.5 - A notificação deverá ocorrer pes$oalrr:ieh~~ ou por"corresPbhdênda c'6m aviso~e réce~t~ehtb,:i>!:;
onde será indicada a conduta considerada irregular, a môtjvaç~oeae5péde de Sanç~bGldminj~tr~tíva' '

:_ .),' UJ__ -, .. ' ,:,::"

que se pretende aplicar, o prazo e-o local de enfrega das razões de defesa. "

9.6 - O prazo para apresentação ~e defesa prévia será'~e os (cinco) dias úteis a COOr<lf daint,!maç~a,
onde deverá ser observada a regra, de contagerr1~de pna~o!~stabeleqidanoar,.110 da~~i n~ 8.b$~h9~B;::,i.

9.7 - Da.aplicação de penalidadesçaberá recur~~, conforme disposto no ar:é109daLei,3.666t9~,!:"ill:" :.';: :"".:" .:, ",: .,+, I "'; :O,;:n',,:, '),;;'::':":, ""'i'!i:j( :,:L::'W!:,~d, ,;:,':',:':':.::f:U,d:·: :;,:,;::,;::;F:

9.8 - Não correrão os prazos proce~sdjs em de~f~vor,dâ$bNlRNrÂbÀémprbcesso~~~i~i~1:f~~I~()pârai li,
aplicação das sanções desteiternjenquanto pe.tdurar Q estado de calamidade de qUEitratap bbcreto, '
Legislativo nQ 6, de2020, nos termos do art. 6~~Cda Lei~~13.979!2Q. "" l

l

9.9 - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contéatante serão .deduzidos dos valores 'a serem '
pagos. .\

9.10 - Autoridade competente, ~a aPlícação::das, safi~~es,leva~á emco~sidera;çã'~a ~r~Vidqdeda :i .
conduta do infrator, o car~ter ~d~Ç~tivQ dij:[,pem;i~~m com~,Q danç{;~ausado:à,i Admi9i~~r~~ão;":'li
observado o princípio da proporcipl1.a:lidad'e.. i i . ;:;: 'iJ::

il
" 'I',r',

cLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃÓ

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

10.2 - A rescisão do Contrato pod~ráser:

10.2.1 - Determinada por ato Llnil~t~t~1 e .es(:rI~bda Âcl~:inistração:nos c'as~k ehume'f~d9sn~s:jriciS'O$ 1.1:
a XI e XVH do art. 78 da Lei8 ..6661~,9~~; . ',i. 'c'r ..•, 'c •.••.h>"i" . . .. ;!: : ,'iL

COO""o"'083/2020 ('\ .)' :.~.:s',:i!~~if,'i;,j"t.~i~i'~p.gin~
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10.2.2 - Amigável P9r acordo entre'as partes, reduzida at~rmo no 'p'rocess;o!díllicitaçãp;'desdeCí!J;e haja;

:~:~n~~::::j:~r~o::::::7:::1;~~~dl':'i:ii!!li!";!!I!i' . :U:llllii:"l>il:li!: '.'
+ ~:'~~.' ';'<,:,d.!'h::" 'T/d::~fi:: .t. .i:". .• '},;,;;~,;';i;;;;! :1:!,::r':Tiii,._;,

10.3 - Quando a rescisão ocorrer o; mbase nO,slncisos XII,:aXVlldóart.78 da, Le,i8.66~tl.9Q3,s'em que'
haja culpa da contratada, será est~ ressarcida ~os P~~jLlí~~Sregulà~~ntare~:,cdmprO;'~~qsqJe':~:ouv~~

sofrido, tendo direito a: ,i, ...•..,.,'ir" "::'c:ti"l j'f':::;"ii
a) Pagamentos devidos pela'execu~~o'~bccmtr~t~ atéàl~~ta daireigi~ão; , ;'1.,

":1'" f

b) Pagamento do custo da desmobilização, se houver.
1:, , ' -i'",;,;" . "t,};, , " ,~;,'

10.4 - A CONTRATADA reconhecq o~'direitos8a CO""'f~1'ANTE
prevista no art. nda Lei nQ8.666JiclEii~993. "i

('::' " \:/', .', -~!:,-:, .c.. ! :{"'~:',: .."

10.5 - Os casos de rescisão contratí aí-serão formalmente:motivados, assegurando-se iàt:ONTRAr~DA o
direito à prévia e ampla defesa., 1 ' "

i;;)'~'~;;( .', "":;;:rHi,, : ,j~
10.6 - A rescisão administrativa o~ami\~~ye';~~f:~:prE;!~8.i.~a
autoridade competente. ":'11 ' 'i

,
"

10.7 -A rescisão determinada porato unilateral e escrita;~a Adminishâção/.r)os casos enumerados no~
Incisos I a XI do art. 78 da lei nQ 8,]666/1993, acarreta as~onsequênciasp~vistas noant, 87 do 'mesmo;
dlplorna legal, sem prejuízo dasd~~a~~Sanç~$~iprevist~$~; ii' I' l',i i' .1"

10.8 - Na hipótese de se concretiz~r a ,fElscísãoc~htrat0al,ipode~á ~ç6r..rf~Áf,ANTE contratar os serviços
:. ,~; _ ' :_ " __ _ ' ", -: '_. ' i . , ! ' ; 'i ~; : 1: , i: -,:

das licitantes classificadas em colocação subsequente, observadas as disposlções do Inciso Xi do:art. 24;' •
da Lei nQ8.666/1993, ou efetuar npva llcltação.j ,:

1 'l j

10.9 - A CONTRATÀDA reconhec~ os'idj.reh$~ilaa t6r.r~~ÀtAN1'Ei'J~c:i1ts&i~er6!séis~íb.ildnni'rtiis!:
i .i " "

prevista no art. 77 da Lei nQ8.666,1de 1993. "

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEliRA - dA F!SCALlM~ÃO DO (ONTAA1Q ·n:
J ':'~ ".-';o:JH,i,' ,>,:::t: _, : ':::"':'-:::1, " : ",,;;,:'::-.'l:': !'\(::',::': .'~::,:)H';:::'i:::,,::,'::.J.:' ,i

11.1-A Secretaria Municipal de O~ras;TranspOftes e ~er.jiços Urba~OS(leliíg~ará o senfit:f6rCl:iÚldíbmiro' Ti
Xavier, brasileiro, casado, inscritoio CPFsob n" ~25.716:,897-20, morador no rnuniclple de vilap~~ãolES,;
para fiscalização e acompanhamento do contrato, cuja' quallflcação deverá constar no instrumento '

, q

contratual. ' "1.::t; ',i;

inl '>"1('
, .'; ",,;h.. I I,,! '::;"", ',. . :,<:1 .. ,: ;;i:;ll:,·:;"_:;":';_'-iH!

11.1.1 - A CONTRATADAdeverá manter preposto;par,arepresentá-Ia adritirtlstrativàrnente, setnpte que,!!,
. ". :;,.

for necessário;

11.1.2 - Os documentos fiscais cd,rres:pondent~s da ê;lQl(i$ição5erãQatesta~os por !:",r'\/lnlnr~'!:
! " . ,'!i I ':;';i(f' ,':i:, ... , ""

Gestor do Contrato).

11.2 - DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO

11.2.2 - A CONTRATADAserá a única é exclusi\t~responsá~el pelaentrega dps eqUiparrlel'ltcJs;

11.2.3 - O responsável pelo recebimento dos serviços e projetos terá o direito de exigir o cumprimer:ltof

de todos os itens do presente co1~rato:e pode~~entre .~~trQs:d.,. )" i li,

11.2.1 - Cumprir e fazer curnpr[r o disposto: nas cla~sulas deste contrato sem
responsabilidade da CONTRATADAperanteaCQ,NIRATA~TE ou atiii,r;ceiros;ji;" , <ir;' .:.,:;' '; , ,:' \ ',: ' ': '~:;:;

,.
!,,'i~i,·



( ,,""''"'

Prefeiturado MÚôicípi9 d~VilaPavão,
Estado do Espírito Santo GN:PJ 36.350.346jOOaJ. -67

; ," ' I,

Rua Travessa Pavão,:80 - Centro - Vtla.Pavão -ES -CEF 29843-000 .
TeleFax (27) 3rf53-10Ql - E,n1ail: vilap~vao@vi:lâ~~vaQ.es.gov.br

:li

I ,1
. ,.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÁOAPlItAVEl
" t

). , .' .
12.1- Aplica-se à execução deste Ierrno Contratual, em especial aos casos omissos, a lei nº 8.668/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Dds ~DJTAMÉr:.rrbs

13.1 -O presente Contrato. pOder~lset'~ditadQ~ ;~ilShIW~~~~5,nr,,,,,,,'''T'''<:

i ,!:;, ,;,,:

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA:rUB'LIC~çAci:r

14.1 - O presente Contrato será ~ubli€ado, em resumes: no DláríoOficlal -dos Municípios
dando-se cumprimento ao disposto no art. 61, parágrafo-único da Leinº 8.666/93, correndo a d:~spesa
por conta do CONTRATANTE.

'Li
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA· DO :~oRb,::, "
15.1 - Fica eleito o foro da cidadeitd~:;~OVaVeKiéciaIESJ~!ã~ádrri~if'quai:SqiÓ;er
Contrato e que não possam ser r~sol~idas p&:~eios aâtPihístrativo~, w,mr€!núncia a,,\'I'UC'U,""::;L,VU

por mais prlvileglado que seja. 'i .

15.2 - E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente instrumento, apÓs' lido e achado, :;;

conforme.

Vila Pavão/ES, 17 de julho de 202Q.
i

~

1~~.1~,
Irineu Wutke

Prefeito do Muni4ípio
CONTRATANTE

Testemunhas:

1- -r _

Nome:
CPF:

li
".;,

_____________ ~ ...•••..:..;o;.-........,..:,---. .....•.•~:.;......~-"......;...:.....o.~:""':':l')---..•..•..~..,... ::r+;::~!tilfJ:~:!~:![;'••"i: •••i:~lir
Contrato nl! 083/2020 Pâ~j~~!~de8 ·.1.

, .. ;:',.:,,;' ,.",
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.~.!. . ... '" ~. . . j.'i.':.í)).;.::
. . " ' I

, ',' ' -,

Silvana Bcnatto C3stelan. .
<CASTElANMÓVEIS E ELETR'O:DOMÉSTltOS
, CON:TRATADA '

I

:2:- ---

f:Jome:
·cPF·
" .
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Vila Pavão
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RESUMO DO CONTRATO N° 083/20;W

PROCESSO NO 000690n020
ir.

CONTRATANTE: MUNlé~PIO DE VILA PAVÃÓ/tS.l [

CONTRATADA: CASTELAN MÓVEIS E ELETRODdf.1ÉSTICOS EIRELI.
. "I . . ... ,

OBJETO: Aquisição de luminárias de LEO ootipp ponta .~e:~~ç~"pÍ!r~::~erelTf1 ins:talaala~nas principais
município, em atendimento a Secretaria,Munici~âl~~ I'\dr\;Jjml$~ração$'~E!cUrs.os Irflamêlnos ..'
VIGÊNCIA: 31/1212020······ . :ri':'~f,!I,il"n')'+':t:iilli::: "i ·,····:"H'~~":,",i,·' i:~i"",,!·,,;iii"'~!!'"'.

VALOR TOTAL'ES.TI

RECURSOS ~i~Á;~

OBJETO: Aquisição de,luminári~s de LEO do tido ponta d~'t)~aço,p;;tt~:.~~reh1'i~~t~la~ª~:i:nas ntrinr",n;l

município, em atendimentoaSecretélria MlJliici~alde Adtnlnl~traç~b $~ecu~s6~:H~rnà~ç~:;.
,"'i;'i .,',' ",' ..... , "., ..'.,".,,

di I 'lU
;1

~... ' . , . :'!i:, r. .. :'
1.', .. ,CONTRATO 083/2020

Vila pavão/ES, 17/07/2020.

Irineu Wutke

Prefeito Municipal

CONTRATO 084/2020

RESUMO DO CONTRATO N0 084/2020

PROCESSO NO 000690/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES"

CONTRATADA: POLI COMERCIAL EIRELI EPP.

VIGÊNCIA: 31/12/2020

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 92.650,00.
".

RECURSOS FINANCEIROS: Ficha 111, 117 e Dy.

Vila Pavão/ES, 17/07/2020.

Irineu Wutke

Prefeito Municipal

DOM /ES ASSINADO DIGITALMENTE


