
cLÁUSULA PRIMEIRA - DO 08J

CONTRATON2 086/~020
PROCESSON2 002888/2018
PREGÃOPRESENCIALN!! v •••.•~t:'F-,v••.,"','

OMU~ICI~IQ DEVIlA PAVÃO,
Rua Travessa Pavão, n51, 80,
36.350.346/0001-67;' neste
876.766:807~00 e RGn51

outro ládo~'a"empr:esa
01.621.332/0001-56, com .,
representada por seu
ES,inscritono CPFsobo n!!
julgamento datado de
homologado pelo Prefeito IVILlnl(:IDIlI'Ln'O,OrO(1'e~~,O

no regime de empreitada por
10.520/02 e lei nº 8:666/93 e SU.i'15;,IiIIU-!I"H

1.1 - O contrato tem por objeto,'.
materiais de obras para proceder 11" ~Daros
Municipal/de Assistência. Social
Pagung" •Praça Rica, em atenOllrTl81rnO

do Pregão preseneiát
este termo, como se aqui Tr::>,ncrrIU\C esuvessern.

disposto na lei n2 8.e66/93, cujos
completando o presente
obrigando-se as partes em todos

3.1 - Os valores unitários •.••,.''''r ••n1"~.c
apresentada
025/2020.

3.2 - O valor global deste contrato $leráde R$ 5'~~'i1?,,96~é!,í)~();ní!lfi~I~~!~~I:lai!~'~"O'lfe,rlt,ê'!!!~seis'i(j~lijt~a~vo:s),ii
I, ,':, '

referente aos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, t 8,9, 10,
29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 .
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4.3 - Eventuais atrasos nos n::u,:u1n",IMn
de qualquer natureza.

b) erros ou vícios nas Notas Fiscais;!

c) não apresentação da documenta~ãoeXigida.
t

3.4 - Para efetivação do paga
INSS e FGTS, devidamente attiaIILdIUU!l>i'IU
Estadual e Municipa;1 do ,
Trabalhistas, emitída pelo Tribunal..,,,, •.,,,,,,,y.
anexadas ~.(s) notais) ftscaltats) at~staioié:l(:sl
relatório de fiscalização.

3.5. O Contratante poderá deduzir'
pelaContratada, em'decorrêncla

3:6 - N~,preço já 'estão inclufdos I

direitos trabalhistas,' encargos ,>',J'-"~'J.'~·PI,n'l'I~
quaisquerbutros benefícios e cOlm:Q"(h~1l1ai'$i~E~spes(as\j~e(!essár!i~s.
objeto licitado que porventura venri:UYl::i inlciCl'il'l~in~ta'ol~'jnldh'etéiniên'te

cLÁUSULA QUARTA:- DA FORMA

4.1 - A CONTRATANTE pagara à CbINTRA"rACJA:f
firmado, o valor apurado na '.

4.4 - Da emissão da Nota FiSCalcon~tarâ o número doCP~~f:ato .., . "1 ' ' , .,' ,,'

4.5 - Comprovante de regularidadeikoma FaZetl~a PÚbli~~iMunkiPa,.

4.6 - É vedada a antecipação de pa€lamentos sern'a cont~~prestaçã~'dosse,rnijços.
'~ , . , , " ,

4.7 - As Notas Fiscais deverão obserlvaros preço~da prc>p~$taaceitij~/ap6s;tonferid~S e víSiadeiS.!ie
encaminhadas para processamentd e posteriorp'agame~t~. .

4.8 - Ocorrendo erros na apresentiçãOdas Not~sFisca:'S:ias m~smassêrãÓ~~volviq~$à; CQiNl1RA.TADA,',
para correção, ficando estabelecic!:o que o prazo pai'ap~gam~n;º~erá c~ntado a>partif ",'..",'"'"..••••
apresentação da nova NotaHscal. . , ............,.! .
4.9 - Os pagamentos poderão ser s~sta~os ~el~ffltefeittltê!Munid~~I'~~\/il~',~avãO r1~~l;eguiAt~~'

!i

a) não cumprimento das obriga~õe~ assurnJdas quépossam~de qual~uerforl1}a, predp~ibar
CONTRAtANTE;

I
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6.1- A vigência do presente r".,i" •."tln.
que o prazo de vigência coincide

cLÁUSULA SÉTIMA - DO LOCAL E CO'~DIC:AO·DAENTRE6~DOOBJ~O

7.1 - O prazo máximo paraforne d()d~Jeto d~$t~ cOl'itrat~dével'á'~erde '''"'.'I __ 'L_
contados a partir da emissão da ,",~,!.I"'."","I"Fo~n~~imentb~; . .

!, ,,: 0"

contrato~e'rá realizado de fo~rriaÚNiCA.7.2 - O fornecimento do objeto d

{ ..~
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cLÁUSULA OITAVA ...;DAS OB'RIGiACiOE!.D~~SltARTES

8.1 - DAS OBRIGAÇÕES E RES.I>()NSj~BrUD,ADIE$.:I)ACION·;r:R~'TA:NTIE·

8.1.1 - Acompanhar, fiscalizar, nU"'''''',r me<:i~ento e~:$obrí~~:~~es da
CONTRATADA, rejeitar, no todod~~~cordocQmasQ~rj8a~(5e$.,
assumidas pelo fornecedor, bem .i .*fetivae~trega d<r'Objetoli
contratado e o seu aceite, através . . C9mpetent~~ '..'. .'.':j,

,,'; .',. \;)!
8.1.2 -Disponibilizar um servldor iH'aiS;ecreta.:NiaFtillt.ll,itimelde,Ol:lta!suTransportês .e5érvi~OS'!UJ,rhar\Ó~.!i

,,-, ""_'(

para conferir a entrega dos
"ri

8.1.4 - Prestar as informações e os:!est,anedlrn~~tC)S.~qluêl~e'nham.a$er soli~i~~dos pelia'CoNtR~~ADA,i

8.1.5 --Comunicar à CONTRAT
objeto.

I ' 'i ~.i

': ,:qi

8.1.6 - Efetuar o pagamento da eni~reg~vt::II(;t::.uurCln:~:ft':fm::';C()nM~rlCi()nad~nOsternhoSdést~i~,~tmcir,![:
após a apresentação da Nota Fisc~1e.oservidor responsável 'PE!lore:c~~jmen~()'!!
definitivo.

::.::ú
a·I::>I.IUCI .nr,nn"'C>I!'It"i::.c: relactO'Í'íadas coro a aquisição (10':

8.1.7 - Rejeitar no todo ou em par'te,Qs cmetos
constantes do presente Termo de ~efê:fência.

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

8.2 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONS~B.UDADESºA C()NT~ATADA:

TAOA entregar fora dàs espeOii~çaçõe$'!

8.2.1- Executar o objeto do presertlte TermOdél'Referência.
,

8 ..2.2 - Pagar todos os encargositra~alhistâ$~ipreVidemdários,JiscaisecomerCiaIs result~mtesda,!
execução deste instrumento, comcj,iesrabeleceri~artigo 7:1 da teiFederáli1~ 8.666193 e altenlç~es. ",

, ;,,' :' " ' " ':"",

8.2.3 - Assumir inteira responsabilidad~ ciVil,.a~ministtá~ivaepe~i3IPOr q:u'aisquer~anos epr~jl!tio$,i,:
materiais ou pessoais causados pel~ CONTRAT~:C)A,seúSi~mpregaôo:s, ou pIep05tosàCbNT~trANTÊ, ,
ou a terceiros.

8.2.4 - Entregar os objetos, nas qu~ntidadeSlqq,~lida.de,!~Cal ep~a~QSeSPê~ificados.

8.2.5 - Fornecer o objeto deboa~,uatidade e~e exc~lé'ote aceít~~ão no:fi!1ercado.:$er'ldo;Il~#pede:ii
primeiro uso, fabricado de acordo 40mas normas téd1i:Cásem vigor. e legislàção pertil!jente,.e:p!tazç{~~:lii'
garantia contra defeitos de fabricaªão. .,;. . ....••• ..'

:; .': ' "i~,:, ,.',' _' , ,,;;,,> , ' , '" ' : _:::_, , :>.,:::", , :,'!!
8.2.6 - Substituir os objetos forneqidasem de~acorqocqrn:as esp~çificaçõ~s constaqles dest~imermo,.
cabendo a CONTRATADA provide~dararep0s,ção, :seri.~o de. sua inteir~respons<ll:ímdade~jjdasaiS:i'
despesas de devolução e entrega.: ;.,. • ..•. ,.n

,i, ,_':, , ':: ,,~,:,', ,', " <'. i::);;,:
8.2.7 - Manter, durante toda a vi~êndia do comtrato;(1qmpatlbi'HClattecorr asObri~açõesa$Sl;Jmida's:!i
referentes às condições de habilitafãoe quaHfi<l~ção apr:ê,sentadas·A:acontr~tação. . .

cLÁUSULA NONA - DAS PENALlDA~Es;e SANÇâ~s

9.1 - A empresa a ser contratadã deverá obs~rvartiggrosamenteas cohdiçõesestabéleci~~s.pa~'i
prestação dos serviços adjudicado~1 sujeitando~e àspeM'alidades'constantes no artigo 8~ e 8'7 da!Lei'
8.666/93, a saber: .

a) advertência;
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c) multa compensatória de 20%(
total do objeto.

d) em casode inexecuçãoparctaí,aJnulta compe~satól'ia>no n'1esrh(),.!~ercentbaldosül:)';temaCii~a,será
aplicada de forma proporcional à o~rig~ção iJ'!é~irnplid~;',: . .

e) suspensãode licitar e impedimeqtbdecontta~~~ com();l~iUnldpiódeVila'~avão, pêlh prazod'eiêlté0;21.;
(dois).anos; I

f) declaração de inidoneidade .p~ra.•~litita~9~!:cont;~~~'r••com.•..a:'.À~rl"1jriistração...p~blica,·'é:iji~,úa~t~:iili·'
perdurarem .osmotivos determina~tes~a,puni~~o Otta~~iqUeSeJlIiPtromo\l~d'a:area~ili~ção~~~aJrlte'~!ii,'
própri~ayp\?ri,dadeque aplicou a p~malidade,q~e ser'áca,pcedida.~~~pré'(j,qea coni~atada ~S~~~drá'
Contratant~pelos prejuízos'causad~S~i~eJJéJis>~edecor~jd()o prazpdasa~~ão apIiO~da,Gom.~a~~np"
Contrato~Aaplicaçãoda sançãodelide~:fàração~~'inid,on~~d<Jde"é~~tQniP~~ênCiaexd~sivad~,~refE!itp.
Municipal, facultada a defesa do lrt~r~ssado~o respe~~h.ioprQ~~so,no.~razo d~10(dez,#iasda:
abertura de vista, podendo a reabil'!taçãoserreiju:erid~ap:ós 02 (ddi$) anos de suaa~liçàção'; • .

j " ", "

g) caso a empresa vencedora se r~~us~~aa~sin#:ro COli~~~toadrrH~istr~tivol:'presta,rClsseNiÇ~~,Objet~':'
deste ou atender ao disposto no TEiRM(l).DEREF~RÊNCIA~ANEX01.;apUcar~se-áa legjslaçãovig~l')te. ..

1 ';:, ,i ' ,I' : :,: ' 'o' ':," , ;'::':

9.2 - As sanções previstas acima p~de~~oser~~!icadasfcONTRArAOA jUt:ltamenteêom aSd~'rrlult~, :
descontando-a dospagamentos a $~remefetuados. ' . .

',_., , , :'::":;' ,:_"'-:-:'" ' ',,,,,',_, ',' ,'" - ,'_o ,:'.:,.::y , _'::",>:,::::'. ,.,.;:":::::,::
9.3 - Tambémficam sujeitas às penklil;ladesdq<i~.87,III,e IV da t.eln2 8.66~ide199~j asernp~~!iaS,OlJ;:r
profissionais que: , "

, :">P

b)multa moratória de 1%(um por
incidente sobre o valor da

9.3.1 - Tenham sofridocondena~ão definitiv~ por Praticar, por meiodblososj ,fraudeffscal !lá,:!:
recolhimento de quaisquer tributoj; .

I

9.3.2 - Tenhampraticado atos ilícitd,svisando a~~strar osl()bjetiYosdalidtâ~ão;' .:

9.3.3 - Demonstrem não possuir i~oneidade para cotlt~a( coma: Adn1inistraçã.oe:tnvirtud:e:\~eàtoS';':
ilícitos praticados. 'li.:

i~ '. " "':f:,:'" ." " ,,,1.,i.,:,,, ';,. ,,",:', ".>: :::'''_' ":,:<:< ,:::,.':. :-:!'<'f,:,!
9.4 - As sanções administrativas somente serãoapliça:das pela PMVP apo$ a devid~ notific~çãó~:.~!;
transcurso do prazo estabelecido p~ra~ defesaprévia.!::

9.5 - A notificação deveráocorrer!pessoalmen~~ oUPQr'çorre~po!id:êncíacpm avisa de reçêbl~D'ento/!
onde será indicada a conduta considerada irreg~lar, ao:J~tivação€{aespéci~ de sançãoadmin:l~hàtiv~)
que se pretende aplicar, o prazoe dlocail de enttegadas,~zõesde defesa. . . .".

'1, ,,:, ,,,:' >:,:" , " ,. ,<~:"" '. "" .; \.- ,:' ::,:::<:: " ,':' ',li:
9.6 - O prazo para apresentação d~ defesa pré~ia será.d~ 05 (cioso)'.ct1asÚteisa co~tar da iri~irnaçãQ'i[i
onde deverá serobservadaa regra~e contagem:de prazoestabe!eciga no a". 110da lei n~8..Q~6/1,993.i

9.7 - Daaplicaçãode penalidades 4berá recurs~rconfor'niedisPdst~no art.109 da leii8;666/!!l~;
I " . "I

9.8 - Nãocorrerão os prazosproces~uaisemdes~àvor daebNTRArA[)Aenipfpcessdaclministr~thro. pa'~:l
aplicação das sanções deste. item,nqllanto pe~t.l'urarro~stado,de,'c;alamidaoedeq,j.!e trata oc>ecretod
Legislativonº 6, de 2020, nos terrnés do art. 6º~ç:da Lein~ 13.979/~O. ,

1 I: ! ' ';.

~:, " ' ' , ,: :' I ,- . , ' , :" ~ , ,,':' ,:. ':' ' ' "O" " .' " : ' , , , " _ :,' : : ,': ' ' r

9.9 - As multas devidas e/ou preJQízoscausadqsà Cont~atanteserãodedtilzidbS d&Svaloresi a serem ,i
pagos.
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9.10 - Autoridade competente, na clt;.Il!I!"cI'!"clU

do infrator, o caráter educativo hF>l'rid:('nmlô'.C)!(1,atlO •·•.•.,'."''''"11. ·:li'J:l.t:lrVl.r1 c:t ••::O,""'li •••.••

princípio da proporclonalldade.

cLÁUSULA DÉCIMA •DA Kt~It:;I!>AO:1

10.1- Caberá a rescisão de "n~'!oCorrên~,ade,q4ia~SqUer m:~tivos,r~l~donadq$no arL7~da L~i:i
8.666/1.993.

10.2 - A rescisão do Contrato n.Olript,a "'I'

10.2.1- Determinada por ato uni"""<,r'3" '" es~rit<i)da Ad01iihistraçã().{loscasoA enumetadosnoSi~cisOSl+
aXI e XVII do art. 78da Lei 8. ."'. ' , '" . ",' , ".1 ' 'I.: .:

~\'''''' ',. ,,:;.'d~ _ :_. ,",':':,,:::: ,:':;:,i;{, _, '. '<,,': ' :'. : "i',,),: ,,:: '<:~
10.2.2 - Amigável por acordo entre ' rl;!~uzida at~rmonopr(;jcesso:~alkitaçãoi desd:e'!g\;tel1aj~H,
conventêncíapara a Admtntstracão]
10.2-:3,~J~di€ial, nos termos da Leg:~sl~I(j:ªI::>.

10.3 - Quando a rescisão ocorrer rl1'lrnn,,,,,,,,, " .•":u,,,-'::!v;:p ),<ii:.i8 }<Vlfd6::art~18'~~Lei8.eI56/1.99$~iijW~q
haja culpada contratada, será prejl:lízbsregula,mentarEl~comproyadps çty~,i,~PU
sofrido, tendo direito a:'

a) Pagamentos devidos pela Ci\C:'-Ul.ClV
,"i

b) Pagamento do custo da dô.,,,,,,.,I<-il'1I7.,,,,";.S·. se I'lQ~ver. .' ... "i, :< .:: .:./::. , - ",:-:':'-::.,.,,',' :':, ,'::'::'';', '::"""" ,i":!':
lQ.4 - A CONTRATADA recon irei~os~aCONt~TANTE·emcasdde. rescisã:oadmil1~$vati\I~':li,
prevista noart, 77 da Lei n2 8: 3.'\
10.5 - Os casos de rescisão $erão for~almehtei~otivadd!;.assegu'tando-se~à)Nf~~~~DA6!li
direito à prévia e ampla defesa.

, '

contra~Q atécúJ~ta da re$<li$ãO;

10.6 - A rescisão administrativa ou!amigável se.r~precedl~a deatltOi~ização ..~scrita e,ftlndameiri~ada da,,!
a\.ltoridadecompetente.' ' .

10.7 - A rescisão déterrnlnada por ªtoll!lilaterali'~escrit~daAdmih,stra9ão;pos cas()~enUlne!~~psnos!'
Incisos I a XI do art. 78 da Lei nº 8.$69/1993, ac~rreta:a$,tto~sequê~ncias previstas nO'.i!rt. 87doi·h,eSI1110/.
diploma legal, sem prejuízo das demais sançõés:iprevista,$.l

10.8 - Na hipótese de se concretiza~ a rescisãoc~ntratual{pOderáal~bNT~lANTE contrat~r o~i~~rvi~o~ii
das licitantes classificadas emcolo~ação subseq~enteJ Qb~ervadas,asdisposições do hlciso xl~~,ah.2~;:ih,
da Lei nº 8.666/1993, ou efetuar n~va liCitação. ' ' , .:

10.9 - A CONTRATADA reconhecelos.direitosda CON1~ATANTtem caso de resd~~o adr'nifui$trativ,a','
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666,be 1,993.' ' " ,

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - D~FliSCAUZA~Ao PO C(>NTRATÓi
.;

11.1- Para: fiscalização e acompahh~mentOrl~entr~a~ dos h1a~~riíilis d$ Secretarria Mu~I~,~palde";
Assistência Social, será designado ~servidor Va!CimarOhl11esorgematriculaifuncional n2001503:;:

11.2 Para fiscalização, eacompa~hamentod~ .entregar dos m8iteriaiS ~a secret~tia Mon'~iipal de}
Educação, será designado o servidêr Gu~tavo papsiere lavarisemalril;:ula f~rilcionalij~,PQ3590;:' ,

i'. . .. :.... "'i .' ..•••....•.. ' . . ..':: ....., .' "i •••.. i ...•

11.3 - Os documentos fiscais corre:spo~dentes.~o forOed!l1ento dO objeto s~rão .atestados pO{.seMdo't,,!
do Almoxarifado, e/ou, pelos servi~ores design~dos para'esté fim. . . . , '[;' , '.' ,'" , ,.

necessário.
11.4- A CONTRATADAdeverá mantêr preposto, para reprÉlsenta~la a'dministràtivame~te, semplíE!'ique fdri

~ , , , ,',' i,' , . , .,;_" , ",:':
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C"

CLÁUSULADÉCIMA SEGUNDA- DAILEGliISL"CAíOj~'Pl.ICA'''E

12.1 - Aplica-se à execução deste

cLÁUSULA DÉCIMA tERCEIRA- DO~ Af)'TAMEN~OS
, "'" ' I

13.1 - O presente Contrato poderá der ~djtado, d~$hipó~êcsesprevi~tas eml~L

CLÁUSULADÉCIMA QUARTA-DA ~US~I~AçAóci:

14.1 - O presente Contrato será p~bli~ado, .eni:resmn(){:no Diári~Oficiál~OS Muni~fpios dQ,i~st:ad()/lin
dando-se cumprímento ao dispostd no art. Qli~arágrafo !~nico da Lei nQ 8.6p6/93, CÓ,jltendoâi~l~sl:les;aH
por conta do CONTRATANTE.

Nome:
CPF:

1\

CLÁUSULADÉCIMA.QUINTA - DOFQR()
! ,<L '.> "c" "cc, , "

15.1 - F}caéleito o foro dacidade ~e~pva Vrll~iCia/6~,iPr~ramrimjrq·l.Iais~~er
Contrato eque não possam ser re~ol\1;i~aspOrimeios:iill:lFOinistrativqs, comrenúorl"''''u,
por mais privilegiado que seja"

15.2 - E por estarem, assim, justosie ,acertadosJassinGHl'I;:opresettteinstrürnento, a:p~slido
conforme. ' ! '

441
IRINEUWUTKE! '

PREFEITO DO MUNlêtrpU>
CONTRATANTEi

Vila Pavão/ES, 05 de agosto de 202(j).

Testemunhas:

1- -----------r-,----

Contrato n° 086/ 202()



CONTRATO 086/2020

RESUMO DO CONTRATO

N° 086/2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de VilÇl

CONTRATADO: PINAFFO E ZANI LTDA EPP.

OBJETO: Contratação de em presa e$peciallzc:l,;Jc:I,!ilPC:llr~.forhéd~érito de:trhateriai~(jI3' obra~. ~araproo~der l7e~.art(~stld
do contrato nO 054/2017 atendendo a pê ASSistêf1~ia Soclal.e para at1Jpliação,d~ área d~:rief,eit()dql,da
escola CMEA "Artur Pagung" - Praça Rica.

VIGÊNCIA: 31/12/2020.

VALOR GLOBAL: R$ 5.012,96.

RECURSOS FINANCEIROS:

Ficha: 354, 357, 361, 181, 190, 235, 237 e 23~.

Vila Pavão, ES, 05/08/2020.

IRINEU WUTKE

Prefeito Municipal

PREGÃO PR.ESENCIAL N° 030/2020

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2020

PROCESSO N° 001641/2020 "•. :~~
OBJETO: contratação de empresa especíaüzadà pera pre$ta~ão qes~rvjços<:l~:,~élnúte~çãb prev~ntiva eh:IC1l:ilrl1€tiMaINQ()$
equipamentos odontológicos e de esterilização ..i ' , ,. '

COM A PARTICIPAÇÃO EXCLUsiVA DAS MICRO~Mj:iRESAS ":~E EMPRl!":SAS DE P,EQUENOPORTE - EPP.

ABERTURA: 19/08/2020, às 09hOOmin.
: , :1 ;, , ,):,i_: ' ,:::,1,. ,,' ·".l .i : ",',i >', ,_' '_,'

Informações complementares e cópia do Editalpodierão ser obtidas n€)~etot de:,li~itaçõesna Rua Tr6lv.
dar, Centro, no horário de 08hOOmin às llhQOt:'hinem dias úteis,pelotel. (27)3753-102~ e/ou.atêavés; , ' , ,: ' " ,

município www.vilapavao.es.gov.br.

Vila Pavão/ES, 04/08/2020.

Roberto Sei ia

Pregoeiro Oficial

DOM /ES AsSINADO DIGITALMENTE

http://www.vilapavao.es.gov.br.

