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CONTRATPN" 085/2020
PROCESSON2 000163/2020 ."

_I

DISPENSADE lICITAÇAO N!!057/Z!)20'

t H

Contrato que entre si celebram O MUNiCíPIO DE VILA
PAVÃO,Estado do ~;;pírito Santo, e a e.mpresa DíNAMO
~)(PRESS''INDÚSTR'A E COMÉRCIO' LTDA EI'P, na
t;tualidad~!l de contratante
r~spectilf~tnentE!, pa!~afim expresso
. j:o~egràrlj'i

O MUNicíPIO DEVILA PAVÃO,Est~do do Esprrj~o Santo, ~om sede na Rua Tiav. Pavão,..80, Centro, Vila
Pavão, ES, inscrita no CNPJ sob o nJl 36.350.346/0001-67, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, Sr. Irineu Wutke, portador dp CPF-MFnQ 876..766.807;00 e RGnQ 782.398 -SSP/ES, residente
e domiciliado neste Município, d~ravante dehOminado~ONTRATANTE e, de outro lado, a empresa
DíNAMO EXPRESSINDÚSTR,A E COMÉRCIOLTDA EPP, ~essoa jurídica de d,ireito privado, ins(:~ito no,
CNPJnQ 04.267.668/0001-50, comi sede na Rua:Minas Gerais, nQ220, Campo Pequeno, colomo~:~PR,.!'!
por seu Representante Legal, Sr.~riel DovEier: Gandel~an, port~qpr do,R~ n9 9.0~1.609"8",~~;P1PR'i:iii,
inscrito no CPF sob o nQ 055.22~.16~;62, dor~~ante~~lmminadqCQNTR:~rADO, re~otvernti~~â~q!i!iilt
presente contrato objetivando a c~ntr~i:ação de~mpresa,~speciali~ada para fprnecimeotode m~~ériai$~I"ii:"
para a vigilância sanitária, dispensando o proc~dimentolícitatórioriosterm~s do Ar~. 24, Inciso' U,da il:

Lei 8.666/93 e suasalterações, que' se regerá mediante as Clausulas ~ condições que subseguem:

cLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETÓ

1.1- Constitui objeto do presente contrato, a contrataçâo.de empresa especializada Para forne9i01ento .
de matérias que serão utilizados nçjexecução dos serviçQ2da vigilância ambiental no controle devetores .'
e prevenção de doenças, conform* especificações consta~tes no subítem 4.r

!

cLÁUSULA SEGUNDA- DA VINCUi.AÇÃO

2.1 - Este instrumento de contrata guarda Inteira conforrflidade comi o contido no Termo de Ref~~êncía "
da Dispensa de Licitação nQ O.s7/:~02qdo processo 000163/2020, vinculando-se inteiramente a 'este'
termo, como se aqui transcritos estivessem, vinculando-se, ainda, à proposta da contratada e o disposto
na Lei nQ 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 transcrtção,
obrigando-se as partes em todos ds seus termos,

;'

cLÁUSULA TERCEIRA- LOCALDE'~NTR,EGA/E)(ECUÇÃO

3.1 - O(s) produto(s) deve(m) ser $ntregue(s) no Almoxaüfado da Prefeitura Munictpal de Vila Pavão - I'

ES, situado na Rua Germano unhares, Centro ,~ Vila Pavão - ES, CEP 29.843-000, em dia e obrá rio.
comercial (07h às 16tt) e em dias úteis, a qual deve ser realizada na conformidade da Nota de Empenho,
na presença de servidores devidamente autorizados, como determina o § 8°, do artigo 15, da Lei,
8.666/93.

3.2 - Os materiais deverão ser entregues de forma fraci~nada, conforme a necessidade da Secretaria
Municipal de Saúde, ficando ao!exclusjvo critério da.contratante a definição da quantidade e
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I, I ,:.':":'. , ' ., ::d~::;, ,', ; .. , 'n! , '. '. " '. ,;,<!: ;. " ""U:·i):n:
momento da entrega, senda. que ',~cootratada~everá~fletuar aentrega. doS materia!~soliCltª~os, .na ,
quantidade requisitada em até 0$ (c,loco) dias,:~ cOl1ta'qdo recebimento dê! ordem de fcrneélmento
expedida pelo setor de compras d~ PMVP, dasqbais cOl1st~rãoà data de expediçâo.uúàntttátlvo; prazo
e preços unitários e totais.' '. ,

3.3 - A Secretaria Municipal de Saúde de Vila Pavão não está obrígada a realizar uma quantidade mínima
de fornecimento, ficando seu excleslvocrltérloadeftníçãd'da quantidade e do momento da entrega dos
materiais, uma vez que depende exclusivamente da necessidade da(s) unldadeís] administrativa

'i:;lf

3.4 - Os materiais serãocorrigidpS/~ubstituidbs na hi~i~tesedos,Íl1esmo~ não COI"~eSP()nd~~~màSI,ti:
especificações com relação àqUan~jda~e e quaHdade"seqdo queaçontratacl~ terá O p~az;ode~n~i9(!o).:' ::
dias para substituir os matérias que por ventura não estejam d~ acordo exigências contidas"h~steiq:
CONTRATO,sem nenhum custo adicional para alcontratante. .i:

municipal.

cLÁUSULA QUARTA - 00 PREÇO E'DA F,ORMA QE REAJUSTE

4.1 - Os valores unitários referentes a prestação deiserviço, serão os .estipulados na proposta
~: lo ,:,' ::;f. ' :

apresentada pela CONTRATADA, acostada ao Procedimento Administrativo Dispensa de licitação ng ,

057/2020 i", Ir ;,\:!:,
• "" I,,:,

~::) " .. ,''L,';.,. ,<~" :·l" , ,:,,;;J:_i'\L,:,,;:.''';: ':':(,,:il':,it·
mH;trezer1to$enoverit~ e sete reais e qpareilta:";;'

i . ': ',': "

01

BOLSAS DE AGENTES, CI 2 DIVISÕES,
BOLSA DE LONA AMARELA PARA AGENTE
DE ENDEMIAS EM LONA to. ALÇA FITA
SOMM DE LARGURA EM TODA A
CIRCUNFERÊNCIA DA ME~MA, COM 4'
DIVISÕES, INCLUSIVE PARAi ARMAZ
TABLET E COM: TRATAM
IMPERMEÁVEL, COR AMARElO,
PADRÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE E PREFEITURA MUNicIPAL DE VILA
PAVÃO E ESCRITOAGENTE D~COMBATE ÀS
ENDEMIAS.

04

Cx

R$110,00

GIZ DE CERA PROFISSIONAL, PARA
MARCAR A MADEIRA, COURO,
BORRACHA, CIMENTO, MÁRMORE E

02 GRANITO FABRICADO COMrERAS DE ALTA'
QUALIDADE TRAÇO MAClOjJSO
PROFISSIONAL COR: PRETOtAlXA COM 12,
UNIDADES
GIZ DE CERA PROFISSIO
MARCAR A MADEIRA, COU
BORRACHA, CIMENTO, MÁ~MORE E

03 GRANITO FABRICADO COM CERASDE ALTA
QUALIDADE TRAÇO MACIO USO '
PROFISSIONAL COR: VERMELHO CAIXA
COM 12 UNIDADES

04

Contrato n° 085/2020

Unid

04 Cx R$lQ,80

R$lO,80

R$ 74,50

04

R$43,20

R$ 43,20
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-MODELO LED CREE POLlCEi!
-BOTÃO ON OFF TRASEIRO
-POTÊNCIA 68000 W 250000 LUMENS
-MATERIAL AEROESPACIAL
-PROTEÇÃO AMBIENTAL
-IMPERMEÁVEL

-PROVA DE EXPLOSÃO
-AEROMETAL ALTA INTENSI9ADE
-RESISTÊNCIA AO DESGASTE
-TECNOLOGIA ESPECIAL
GALVANOPLASTIA
-IRRADIAÇÃO NA DISTÂNCfA DE ATÉ 100
METROS

-VISIBILIDADE DE APROX 50WM~ROS<
-90% MAIS ECONÔMICA QJE A t~~PAbA:
INCANDESCENTE COMUM
-PESO APROX 140 GM

-TAMANHO 13 CM CO~PRIMENTO 4.
LARGURA
-FOCO 1 X 2000
-3 MODOS DE OPERAÇÃO LUZ BAIXA, ALTA'
E STROBO ( PISCA)
-TEMPO DE CARGA DA BATlERIA APROX 2
HORAS COM DURAÇÃO DE SOOHECARGAS':;

,I :
-TEMPO DE DURAÇAO EM USO APROX 3'
HORAS ITENS INCLUSOS
-1 LANTERNA LED CREE POLjCE
-1 BATERIA RECARREGÁVE~ 18650 4200'
MAH 3.7 V RECARREGAVa"

-1 CARREGADOR BIVOLT 110/220
-1 ADAPTAOR PIPI LHAS AAA NA AUSENCIA
DA BATERIA RECARREGÁVEI~

-1 CLlP PI CINTURA
-1 CORDÃO PI PUNHO
-1 SINALlZADOR BATUTA
-1 CAIXA ORIGINALlGA, DA LÂMINA,!

ACOMPANHA BAINHA DE ~YLON MAIOR
DURABILIDADE
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO
NÃO CIRÚRGICO COM PÓ LISA TAMANHO:,
G CAIXA COM 100 LUVAS INDICADA PARA
UTILIZAÇÃO EM HOSPITAIS,~LfNICAS

05 MÉDICAS,ODONTOLÓGICA$,
VETERINÁRIAS, LABORATÓRIOS E DEMAIS
.LOCAIS ONDE HÁ NECESSID~DE DE
PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS
BIOLÓGICOS (SANGUE, FLUI:D;:._O.c::..::;_S~ __ ~-,-_._;_l.-'--_--:,'-- W-__ ,.....:_ ,_j
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POTENCIALMENTE CONTAMíNAJ;)OS,
CONTATO COM MICROORGll'jNISMOS,
MANIPULAÇÃO DE MATERIAís
CONTAMINADOS).SALÕES DE BELEZA,
CLINICAS DE ESTÉTICA, ESTtJDIOS DE
TATUAGEM.

PESCA LARVA CONFECCIONADO EM
ESTRUTURA DE ARAME GALVANIZADO DE
4,OMM DE DIÂMETRO COM!30tA

06 QUADRADA, COM COADOR~MREDE
ULTRA FINA. UTILIZADO PElp AG~NTE DE
SAÚDE NA CAPTURA DE LARVAS DE

MOSQUITO.

KIT DE FANTASIAS - ZÉ GOTINHAl MARIA.,
GOTINHA, CONTENDO: , .
CONJUNTO DE FANTASIAS dOZl!':E MARIA
GOTINHA PARA SER UTILIZADO NAS
CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, CONTÉM:
-01 FANTASIA DE PtlE SINTÉTICA coM.
CABEÇA ESTRUTURADA E,~ liNTRETElA,
COM FORMATO ARREDON~ADOTRONCOi
CÔNICO, MACACÃO CONFEtCIOl>lAOO EM'
PELE SINTÉTICA COM ZíPERNASCOSTAS,
-01 PLAQUETA DE POU~STIRENO EM
FORMA DE CORA(ÃO COM.

IDENTIFICAÇÃO DA PReFEITURA OU

INSTITUiÇÃO,
-01 FANTASIA COM PELE SINTÉTICA COM
CABEÇA ARREDONDADA, FORMADO
TRONCO CÔNICO, COM L,~ÇO E OLHOS.

07 COM TRAÇOS FEMININOS, MACAád' 01
CONFECCIONADO EM PÊiLE SINTÉTICA:

I .

COM ZíPER NAS COSTAS,!
-01 BONECO BEBÊ EM POLl~TIL€.NO,
-01 KIT IDOSO CONTENDO SACOlA DE PVC'
MALEÁ VEL COM ACESSÓRIOS'
COMPLEMENTARES PARA UTILIZAÇÃO NA
VACINA DO IDOSO COM '2 ÓCULOS DE
PLÁSTICO DE 11 CM DE 'DIÂMETRO, 1
CACHECOL, 1LENÇO, 1BIG0DE POSTIÇO,l
FRANJA COM LENÇO, '

-01 CD-ROMCOM TEMAS ~E VACINAÇÃO::
INFANTIL, ,
-01 CD-ROM COM TEMA DE VACINAÇÃO
IDOSO,
-10 MÁSCARAS EM PAPEi TRIPLEXCOM
ELÁSTICO DO ZÉ GOTINHA E 1 SACOLA
PARA TRANSPORTE.

SEIO É UM MODELO DIDÁTICO' DE SEIO
PARA DETECÇÃO PRECOCE DE

08 PATOlOGIAS COMPOSTO PIPR: .
-01 SUPORTE DE PVC, TAM~NHO MíNIMO
MEDINDO 49 X 49.: CM PARA!

01

Unid R$11,95

Kit R$ 2.050,00

Contrato n° 085/2020

R$ 540,00 R$ 540,00Unid
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KIT FANTASIA DO CASAL DO MOSQuíTO
AEDES,
1 FANTASIA DE PELE SINTETICA NA cOR,
PRETA, CABEÇA ESTRUTURADA 1;:1\11,
ENTRETELA COM FORMATq
ARREDONDADO E DIÂMETRO
APROXIMADO DE 34CM, ~UASANTENA$
QUE MEDEM 18CM CADA E TROMBA DE
APROXIMADAMENTE 68CM, OS OLHOS
SÃO COMPOSTOS POR ESPFRAS DE 16CM
DE DIÂMETRO EM CO~. ATRATIVA. E
PUPILAS NA COR PRETA,O MACACÃO E
CONFECCIONADO EM PED~ SINTÉTICA EM
COR PRETA COM ZíPER LdcAlIZADO NÂS
COSTAS E DUAS ASAS EM COR PRATA
MEDINDO 38CM, O MACACÃO POSSUI
LISTRAS QUE CARAtTERtZAM o
MOSQUITO AEDES AEGYPTI. '
1 FANTASIA DE PELE SINTÉTICA NA COR
PRETA, CABEÇA ESTRUTU~DA EM
ENTRETELA COM FORMATru
ARREDONDADO E DIÂMETRO
APROXIMADO DE 34CM, DUAS ANTENAS
QUE MEDEM 18CM CADA'~ TROMBA DE:
APROXIMADAMENTE 68CI\~. OS OLHOS
SÃO COMPOSTOS POR ESFfRAS DE 16CM
DE DIÂMETRO EM COR ATIKATIVA E
PUPILAS NA COR PRETA, OiMACACÃO É

TREINAMENTO ADEQUADO NA
REALIZAÇÃO DO AUTO-EXA~E DE MAMA,
ONDE SE REPRODIJZ ~O. MODELO,
ANATÔMICO DE SEIO A PERl::EPÇÃO TÁTIL
DAS 3 PATOLOGIAS MAISI RElEVANTES,
QUE SÃO FIBROADENOMA,I MASTOPATIA.
FIBROcíSTICA E CÂNCER, §EN'DO QUE i
QUADRANTE É REPRESENTÂ!D0PEW SEIO::
NORMAL A MEDIDA DO SE~p D):SI~ICONÉ:
ÉDE 20 X 16 X 5 CM NO MíNjMo, ESTESEIO
PERMITE O TREINAMENTQ, COM!
CARACTERíSTICAS REA~S::. p SEtC),
COMPREENDE PLACA PLASTICA FRONTAl'
RETANGULAR PORTÁTIL (49 X 49 CM)i
CONJUNTO DE MINI-PLAOjS EM FORfi./lA
DE SEIO E, CORTE SAGITÀL eONTENEld'
ASPECTO HISTOLÓG1CO DOI SEI~ HíGIDQ;.
CARCINOMA, MASTOPATiA E FIBRO.:
ADENOMA, O VERSt . CONTÉM,
INFORMAÇÃO COM GUIA PARA AUTO'-'
EXAME DA MAMA.: ACOMPANHA'

,:I ::',
DIAGRAMAS EXPLICATIVO SOBRE O;,
FLUXOGRAMA DE CONDUT~ DEiNÓDULOS;
MAMÁRIAS BENIGNOS PAlPÁVEIS E NÃO~
PALPÁVEIS, .. ,

01 R$ ~,050,OO

J,'. :'

PágiHW:S'deÚ'"
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5.6 - É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços.

5.7 - As Notas Fiscaisdeverão obsárva~ os preços da prop~sta aceit~é,ap6si bonferid~sévi.sada:t;~erã.o
encaminhadas para processamento e posterior pagamento. I;

cLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

5.1- A CONTRATANTEpagará à CONTRATADA,p'~lo forneclmento dos produtos e/ou serviços objeto do,
Contrato a ser firmado, o valor] ap~rado na ''rninuté! .Contratual; de acordo com. 9squanti~~tivo~ 'i[

efetivamente entregues. il:;:(, i, }:i:li:!::,.
5.2 - O pagamento dos produtos ajustado no contrato será efetuadd através de credit()bancário,'ãté 30· !r,

~ • ";' - - 0"0 - I. ;'

(trinta) dias, contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura dlscrtmlnativa contendo os
serviços efetivamente executados, devidan~~nteate.~tada po;r servidor credenctado,
CONTRATANTE poderá deduzir ~o !'I'lóntaj"jt~';apagqr:: os valores correppondentes, as
indenizações devidas pela CONTRATADA,deacordo comos termos deste ínstrumento; desde
haja nenhum fato impeditivo.

5.3 - Eventuais atrasos nos pagamentos das paroelas não serão penalizados com acréscimos pecuniários
de qualquer natureza.'

j"_":' /':

5.4 - Da emissão da nota fiscal constará o número do Cdn1rato.

5.5 - Comprovante de regularidade com a Faze~da Pública Municipal.

, ,

5.8 - Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscals as mesmas serão devolvidas à CONT~ArADA, ,"
para correção, ficando estabeleckíc que o prazo para pagamento será contadc a partir da êlá,tada .
apresentação da nova Nota Físcal.'

I 'i"
'1:,.; " _ .,". ,1".:'1"':

5.9 - Os pagamentos poderão ser sustados pelaiprefeiturâ Munici.pal de Vila Pavão nosseguintes casos:

a) não cumprimento das obrigações assumidas que .possarn, de qualquer forma, prejudkar o
CONTRATANTE;

b} erros ou vícios nas Notas Fiscais;

c) não apresentação da documentação exigida.

CONFECCIONADO EM PEDEINTÉTICA EM'i,
COR PRETA COM ZíPER LOC~LlZAbONASi
COSTAS E DUAS ASAS EM COR PRATA
MEDINDO 38CM. O MACACÃO POSSUI
USTRASQUE CARACTERIZAI'\.~O .
MOSQUITOAEDES AEGYPTI 'fÊMEA,COM
UMA SAIA LISTRADA E UM L:,A.ÇOPARAA
CABEÇA. ACOMPANHA CD-RPM COM
MÚSICAS PARA ANIMAR A C~MPANHA.

CLÁUSULA SEXTA- DA DOTAÇÃO tlRÇAMENTÁRIA

6.1 - As despesas decorrentes dai e)(ecUçãodÊ!~te Contrato correrão à cOEltados reh~rsos.espJCíficoS
consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de Vil~ Pavão (PMVP), a saber:

0000056 15400000000
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:~ "H1:·::H-';';:._"
ClÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO O~ INtCIO E04 DURAÇÃÇ> DO Cd~TRATO

,,' "i ',;j{i

7.1 - A vigência do presente con~ratocomeçara a contar! do dia dq SUq pub!ic<;lç~on(},biáfioq1ic,iêlL 'O
prazo de vigência coincide com o,~érminodo.~~erdciofi!1~nceiro dê.202Q, p6dendo ser prorrhg~!d6 nas
hipóteses legais. '

:, ,:':-!.',- _... ou';:

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENAlI*ADes E SANÇOES

8.1 - A empresa a ser contratada d~verá observar .r~~prosamen:te as condições e:ta?elecida's para
prestação dos serviços adjudicados, sujeitando-se às p~nalidades constantes no artigo 86 e 87 da Lei :",
8.666/93, a saber:

b) multa moratória de 1%(um po~ce~tb) pordi~ de.atraso injustifisado, limitado a 20% (vinte por cento), ii!
incidente sobre o valor da propo$ta apresentada, calwla'da pelaf6rmula M:= 0,01 x C x o. TentJbcotl1d
correspondente: M = valor da m~lta, C = valor-da obrigação e D = número de dias em-atraso:

a) advertência;

~;, ':" : :' , "i ~:' ' ",' i;, , :, ';' ,; ,i ; ;,;: L' ,
c) multa compensatória de 20% ({finte por cento) sobre valor total do contrato, no caso de inê)(~cuçã()
total do objeto.

d) em caso de inexecução parcial] a multa cohl~ensatória, no mesmo percentual do subitem atitt!ta, será
aplicada de forma proporcional à:obrigação l~~;dimplida;:

e) suspensão de licitar e impedirnento de cohftatar comb Munidplode Vila'Pavão, pelo prato de até 02>1:!
(dois) anos;

, . ,

f) declaração de inidoneidade I para licitar ou contraíar com' a Admirllstração Pública,érlquanto.:'
perdurarem os motivos deterrninantes da purlição ou'até que seja promovida a reabilitaçãoperante,a.:
própria autoridade que aplicou ti penalidade;:lque serátoncedíd.a, sempre. que a Contratada r~ssa'rcir;a:i,
Contratante pelos prejuízos causados e depqis de decorrido o prazo da sanção apli~~da, com'base. no,;:
Contrato. A aplicação da sanção de "decla ração de inidpneidade" é de competência exClusiva,do~refeit()i
Municipal, facultada a defesa ~o interessado no respectivo processo, n~prazo de 10 (dei) ,diés
abertura de vista, podendo a rea!bilitação serrequeridaapós 02 (cl(')ls)anos 'de sua aplicação;

g) caso a empresa vencedora s~ re~use a assinar oc6nlrato adR1inistrati~?, prestar ÓS serviç6sobjétd!"
deste ou atender ao disposto ndTERMO O~ REFERÊNÇI'Â "ANEXO 1, àplícar-se-á a leglislaçãov!igente.

8.2 - As sanções previstas aclmá poderão se~ aplicada~ à CONT~ATA[jA jU'ntamente' com asdE!nl1ultà/i'
descontando-a dos pagamentos'a serem efetuados.

8.3 - Também ficam sujeitas às penalidades d& art. 87, 1'11e IV daLei n28.666, de 1993, as enipresasQJiti
profissionais que:

8.3.1 - Tenham sofrido condénação definItiva porpraticar,'p&r meiCl dolosos, fraude"físca:l
recolhimento de quaisquer tributos;

8.3.2 - Tenham praticado atos ílibtos visandôi~ frustrar''os objetivos da licitação;

8.3.3 - Demonstrem não possuir idoneidade i para contratar com a Admihistraçãóem virtude de
ilícitos praticados. i i':

, .

8.4 - As sanções adrnlnlstrativas somente srrão aplicadas pela' PIVIVP após a devida notíflC~Cãoe
transcurso do prazo estabelecido para a defes'a prévia.
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8.5 - A notificação deverá ocorre] Péssoalrh~:~~~,óubbrqcorrespd~~~hciac~m avis6i:~e rebeb~!~éi~t~,i!ill:
onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e'a espécie de sanção adminis~raHva
que se pretende aplicar, o prazo e b local de entregadas razões de defesa. .

8.6 - O prazo para apresentação qe defesa Pr~#i<:lSe'f~,~:eOS (cinco) dias út~is a contar da in~'!~~~ão,
onde deverá ser observada a regraidecontagel'!1i'CIe'praz~:iestabeleoida no 'art., Ll.O'da Lein!! 8.66~Y:iL993.:

8.7 - Da aplicação de penalldadeseaberá recurSd,confo~~e diSpO$tb110 art. 109 da LêI8.666/93.L
i

8.8 - Não correrão os prazos processuais em desfavor da ÇONTRATADAem processo administrativo para
aplicação das sanções deste lternlenquanto perdurar o estado de calamidade de que-trata o Decreto
Legislativo n!! 6, de 2020, nos ternjos doart.6Q·C: da Lei ,0$13.979/20: .

1 " ',' ,
:~ :' i .:"', i. . : ;:1

8.9 - As multa~ devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores
pagos.

8.10 - Autoridade competente, nal1pli~~ção das:~anções/l~vará emsonsideração agravida~eda~ónduta
do infrator, o caráter educativo ~,ap~na, bern,:ct>lno Q.:t:lanocau~ado àAdministrà~~9, obser~ado
princípio da proporcionalidade. . . .. "O I

cLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1 - A inexecução total ou parcia"!doÇontratQ:~nseja a:s~a resd!i~t),com à?r~onsequ~~iCiaSC?d~iratU~I~!
e as previstas em lei, bem como a'aplicaçãodas multas e penalidades previstas neste instrumentc). I •

9.2 - Constituem motivo para rescisão do Contrato:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuaís.especiflcações, projetos ou prazos;

11 - o cumprimento irregular de d~!usulas contratuais, esp~dficaçõIilSiprojeto~ ou praz(])~;,
111 - a lentidão da seu cumprimento, levando a Admfhistração acomprovar a impossibilidâde da
conclusão do fornecimento nos prazos estipulados;

IV - o atraso injustificado no fornecimento do objeto da prestação dos serviços;

V - a paralisação da prestação doslservlços serniusta caüs~ e prév'ia;cpmunlc~ção à Adr),iriÍstra~~~;
VI - a sub-contratação total ou partlal do seu objeto, aassocíação da CONTRAtADAcorn'outrem, a:cessão
ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação:

VII - o desatendimento das detérmlnações r~gulares, da autoridade designada para acompanhar e.
fiscalizar a sua execução, assim corno as de seus'superiores; . . .

: :! .. ,'t ' ,_' . .,
VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do §12do art. 67 datei nº
8.666/93; ,

IX - a decretação de falência, ou ajinstauração~e insolvêrlcia civil;

X - a dissolução da sociedade;
i . .

XI - a alteração social ou a morfificação da finalidade Ou da estrutura.daempresa. que, a ju.lzo do
CONTRATANTE,prejudique a execução do Contrato;

XII - razões de interesse público gealta rele\lâ~Cia e am~lo conhecimento,)~stificada~e det~r~:inildas
pela máxima autoridade da esfera admjntstratlva a que está!subordlnado o C(!)NTRATANJEe exaradas na
processo administrativo a que se refere o Contrato; . ..,

XIII - a ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; regularmente comprovada, impeditiva da
execução do Contrato;
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XIV - a supressão, por parteda Ad,!nir)i,~tração;,d~sserviç~~,acartet~lldo 1i10idiificaçãodo valor'i~j~laIGlo

.. ' " !iL:,:':' ';. '::"[:" : ::','; , ",:.!", I' ";":>"1

Contrato além do limite permitidoino'§12 doaá. 65 da léi n2 8.666Y93; i:'i

9.2.1. A decisão da autoridade co:mpçtente,r~la!tiva à .rescisão doContrato, deveráserprete~jda de, I,

justificativa fundada, assegurado o contradltóhoe a ampla defesa.

9.3. - A rescisão do Contrato poderá ser:
" ,

I - determinada por ato unilateral ~ escrito doC0NTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos là XIII '
do item 9.2; ,

11 - amigável, por acordo entre as,!pal1:~se redJzida a t€!trno no, processo da: licitaçãq/,desde
conveni.ência para a Adrnínlstraçãd:

;\

111 - judicial, nos termos da legislação.

Parágrafo único: A rescisão administrativa ou arnlgável'deverá ser precedida de autorização ~sc~ita ei

fundamentada do Chefe do Poder Executivo deste Município.

9.4 -A CONTRATADAreconhece os-direitos da CONTRATANTEem caso de rescisão administrativa prevista
no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993:.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPON~ABI.lIDADEDÁS PARTES

10.1. Constituem obrigações da CipNTAATAOA:"

10.1.1 - Fornecer o objeto destecontrato, conforme solicitação, de acordo com as necessldades da
Contratante.

10.1.2 - Cumprir rigorosamente os prazosesttpetados.nesse contrato. -'.,
;

10.1.3 - Responder por todas as despesas diretas Ou indiretas, tais como: obrigaçõesdecorrentes do
direito de propriedade intelectual} trabalhistas, !tributária.~, previdenciárlas, fiscais, de ordem d~'f;lasse,
indenizações, de acidentes de tràbalho no-anjbiente-da Contratante e qUaisquer outras qu~:forem ;

1,', ,_" .". ' :'f:, : ,- ;'i', . .,!i, ,::,:;!;~:!q",';',.;: ,~~~!
devidas aos seus empregados no~eSempenho dos sel'lll~os,objeto: do contrato, ficango a COIi~rat~nt~:Ai'
isenta de qualquer vínculo empregatído com os:mesmos,i . ''I'

i,i':,

10.1.4 - Arcar com todas as despesas decorrentes do fómeclmento do objeto: do presente contrato, taiS'
como impostos, frete, taxas, séguros, materiais lncidentes, enfim, tudo que for necessárto ao
fornecimento e entrega do produtb.

10.1.5 - Não transferir o objeto a outrem, no todo ou em parte, sem prévia e expressa anuência da
Contratante.

10.1.6 - Sujeitar-se. à mais ampla ~.irrestrita fi~calizaçãOfor parte de Gestor indicado pela Co~tr~tante
para acompanhamento da execução do objeto, prestando todos os esclarecimentos que lhe 'Aorem !

solicitados e atendendo às reclani~ções fClrmul,~das. . .

10.1.7 - Atender prontamente as!solicitações técnicas e eventuais reclamações. O não aten~jmento
destas será considerado motivo para aplicação das sanções contratuais previstas neste contrato.

10.1.8 - Manter, durante toda a vigência do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas
referentes às condições de habilitáção e qualíflcação apresentadas na contratação.

10.1.9 - Abster-se de quaisquer iniciati~as que impliquem: em ônus para a PMVP, se não pretistbsneste
instrumento e expressamente autorizados pela Contratarite.
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10.1.11- A Contratada notificará a Il'MVP,por esê'rito, ocorrência de eventuais.tmperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua Eórreção; ,

10.1.12 -A ação ou omissãototal ~u partíal, CI~,~lstaliZf3ç~l8daPMVPtnã6hiri1irá acóh~~atàda:clr~i~ôtal
responsabilidade pela má execuçãoidosserviços:~bjetode~te Contrato. , < i::
10.2.Constituem obrigações da CdNTRATANTE: '

I"

10.2.1 - Proporcionar todas as faci!idáqes para~ CONrR~TADA exe9utar o f{)'tnecimentp do obj~~o do
presente Contrato, inclusive comun~candoporestrito qualquer ocorh~nci,arelacionada,á,prestaç~o dos
serviços;

10.2.2 - Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do presente contrato, sob
os aspectos quantitativos e qualitafivQs~;j"egistran~o asfalh~sdetectadas e cornunlcandoà CONTR~tADA

as ocorrências que exijam medidasJimédiatas; ..' " ....:. '.' . •.•.'.... .'Ii:':.(." iH! , ,
10.2.3 - Comunicar à CONTRATADA,'I por escrito, sobre imperfeições, falhas ou. Irregula~;~~de~' Ji!:! i

constatadas nos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; .

10.2.4 - Prestar todas as inform!3çÕifs e osesdarecÜ:~entosql.le venham a servscllcitadospela
CONTRATADA;'"

10.2.5 - Adotar, sempre que necessárias medidas:que vise~ sanar qualquer difkuldade~ncontrac)iaplara
a perfeita realização dos trabalhos; 'I

,
10.2.6 - Efetuar os pagamentos nasícondições e .preços pactuados;

10.2.7 -Aplicar as sanções adminis~rativasl quari~o se fite~~m neces~ãrias;

10.2.8 - A Administração não resp~nderá por quaísquér comprornlssos assumidos pela Contratada com
terceiros, bem como por qualquer-dane causado a terceiros em decorrência-de ato daContratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOACOMPANHAMEN10E DA FISCALIZAÇÃO

11.1- A execução do contrato deverá ser acompanhada e'fiscalizada por um representante da Secretaria
" i : .~ : . _ ' ~""

de Saúde. A administração mdícarãlumgestcr deçontratOt,que serál'e$ponsá~el pelo acompanhawento •.
e fiscalização da sua execução, prbcedendo ao" registro ~as ocorrências e ~dotandéas proviclêhcias
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
da Administração esoeciatmente jíesignado, permitida <li contratação de terceiros para asslstl-lo
subsidiá-lo de informações pertinehtes a essa attibuição~i.'

I

§ 1Q Fiscaldo contrato será o (a) servidor (a) público municipal da Secretaria Municipal deSaúde, Senhor
(a) Leticia Pianna e Senhor (a) Marilza Klitzke (Suplente).

11.2 - As decisões e 'providências que ultrapassarem (!lcompetê'1cia do r~presental1te devet~;o ser
solicitadas a seus superiores em te~pohábil para a adoção dasmedidas convenientes.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DÁ LEGISLAÇÃOAPLICÁVEL

12.1- Aplica-se à execução deste Termo Contratual, em espeeialaos-casos.omissos, a LeinQ 8.666(93.! !' ,
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CLÁUSULADÉCIMA TERCEIRA - nds ~DITAME~\fOS
. "'.;

13.1- O presente Contrato poderà!seraditado,nas hipóte~es prevls'Íàs em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBUCAÇÃO '
~. - - .- ,i

14.1 - O presente Contrato ser~ publicado, "em resumo, no Diário Oficial do Estado, dando-se,
cumprimento ao disposto no art. 61, parágrafo t;mico da Lein!! 8.666/93, correndo a despesa por conta'
do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- 00 ~ORQ"
1 ~,' :>;! ::;;i ',."l: : :' ~: : , . . ' , , .' , ' : ;; !, . ; " ,i,', ',:! ' ,I

15.1 - Fica eleito o foro da cidadefde Nova Verl~cia/E$,. dirin;lir quaisq\.Jer dúvid<)~oriundi;l~,,~~$te
Contrato e que não possam ser résol~idas por meios administrativos, com renúncia àqualque(bGtro/
por mais privilegiado que seja.

15.2 - E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente instrumento, após lido e aehado
conforme. '

Vila Pavão/ES,30 de julho de 2020~

l--~
Irineu Wutke

.DINAMO EXPRESS
,INDUSliRIAl: .bl~:~~~P~;~I~~U~~li:~E
!C0ME~ClO .., .,~OME~CIOLTD"'O'!26766S00015Q
:LTDA:042676680001 50.' 0'00' ,0lOOI3<1 15'.~1,Ol,0,'09'

Atiell)ov Ber'Gandelman
Itepresentante Legal

CONTRATADA

i

Prefeito do Município
CONTRATANTE

Testemunhas:

Nome:
CPF:

2.~...,.,...~__"__"----",,,,_,,,-----"-r-_-
i Nome~"
CPF:
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