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CONTRATO Ne 091/2021

PREGÃO ELETRÕNICO Ng 036/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Ng 7005/2021

O MUNICÍPIO DE PLUMA, ES, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua
FelicÉno Lopes, ng23, Acaiaca, Piúma/ES, inscrita no CNPJ/MP' sob o no 27.165.695/0001-18, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito PAULO CELSO COLA PEREIRA,
brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, de outro lado, a empresa MANUPA COMERCIO,
EXPORTAÇÃO. IMPORTAÇÃO, DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS ADAPTADOS EIRELI, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ n.g 03.093.776/0005-15. com sede na Rua Salgueiro, n.e 200, bairro Ataíde.
Cidade Vila Velha/ES, CEP n.9 29119150,Tel, (1 1) 2478-2818.e-mail: manupaGamanupa.çom.br. neste ato
representado legalmente pela Sra. Manuella Jacob, CPF ne 372.532.828-50, doravante denominada
CONTRATADA, resolvem firmar este CONTRATO nos termos do procedimento licitatório do Pregão
Eletrânico ng 036/2021, Processo nQ 7005/2021, conforme a Lei ng 8.666/1993, que se regerá mediante as
Cláusulas e condições que subseguem

1.1 - 0 objeto da presente licitação é a "Aquisição de caminhonete equipada com cesto aéreo e itens
complementares, para atender a secretaria de Obras e Serviços, conforme detalhamento e demais
condições constantes do Anexo 01, que integra o presente Editalpara todos os fins.
1.2 - O fornecimento do(s) produto(s) será conforme solicitação da Secretaria de Obras e Serviços, devendo
ser efetuada em um prazo será de 90 (noventa) dias contados a partir da assinatura da ordem de
fornecimento, podendo ser prorrogado por igual período, mediante solicitação da contratada contendo a
justificativa para o pleito e desde que seja aceito pela administração.

2.1- O presente contrato decorreu da Licitação na modalidade de Pregão eletrõnico, sob o ne 036/2021
Processo Administrativo ne 7.005/2021 nos moldes da Lei Federaln' l0.520/02 e Lei Federaln' 8666/93.
2.2- Fazem parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções, inclusive as propostas, que
compõem o Pregão Eletrânico nQ036/2021, completando o presente contrato para todos os fins de direito.
independentemente de sua transcrição. obrigando-se as partes em todos os seus termos.

CLÁUSULA TERCEIRA : DA VIGÊhEiA
3.1 0 contrato terá vigência pelo período de IZ(dele) meses, contados a partir de sua assinatura, ficando
sua eficácia condicionada à publicação resumida do instrumento na Imprensa Oficial.

4.1- O prazo para entrega terá início a partir do recebimento da Ordem de fornecimento emitida pela própria
Secretaria no prazo fixado no item 1.2 da cláusula primeira
4.2 - A Secretaria requisitante, será responsávelpela gestão e fiscalização deste Contrato. em conjunto com o
Fiscaldo Contrato designado, a quem caberá aprovar o (s) produto (s) a serem entregue, bem como atestar as
notas fiscais.

.ZO FORNSUTA.alIA
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5.1 - As despesas decorrentes da execução do obJeto desta Licitação na modalidade Pregão Eletrõnico
correrão à conta da seguinte dotação orçamentária

Órgão Dotação
Natureza de
Despesa

449052

Ficha Fonte

Secreta ria Obras e

Serviços
000014001.0412200403.083 S94 1530/1620

CLÁUSULA SEXTA , DO VALOR

6.1.- O Município de Piúma/ES pagará a Contratada pela entrega do objeto o valor global de R$ 338.900,00
(trezentos e trinta e oito mne novecentos reais), conforme relação de itens do Anexo Ido Contrato.
6.2- No preço já estão incluídos todos os custos e despesas, dentre eles, impostos, taxas, direitos trabalhistas.
encargos sociais, seguros e transporte. necessárias à perfeita conclusão do objeto licitado, que porventura
venham a incidir direta ou indiretamente sobre objeto contratado.
6.3 - O preço contratado é fixo e irreajustável.

cl.ÁusuLA SÉTIMA é:nAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
7.1 - A CONTRATANTE..obriga-se a.

a)Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA. de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta
b)Efetuar à Contratada o pagamento do preço ajustado no presente contrato;
c)Designar Servidor Ces) responsável (eis) pelo acompanhamento e fiscalização do objeto deste contrato
d)Receber provisoriamente o objeto. disponibilizando local, data e horário
e)Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do bem recebido provisoriamente com as
especificações constantes do Termo de Referência e da proposta. para fins de aceitação e recebimento
de finitivo

7.2 - A CONTRATADA obriga-se a

a)Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, no prazo e localindicados pela SEMOS de acordo com a
ordem de fornecimento, em estrita observância das especificações do edital e da proposta, acompanhado da
respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo.
procedência e prazo de garantia
b)Entregar veículo novo, ano 2021, modelo 2021 ou 2022 (caso disponívelno mercado), que esteja na linha
de produção atualdo fabricante e em perfeitas condições, incluindo todas as peças, componentes, acessórios
e equipamentos necessários ao seu pleno funcionamento e ainda, no que couberem. os seguintes itens
1. Manualde Operação "na língua portuguesa", com o conjunto de instruções necessárias e suficientes para
orientar os usuários dos veículos em seu uso correto e seguro:
2. Manual de Serviço e Garantia "na língua portuguesa", com informações técnicas necessárias e suficientes
para prestação de serviços de manutenção dos veículos incluindo:
a) esquemas elétricos, mecânicos. pneumáticos
b) procedimentos de manutenção preventiva e corretiva.
c) lista de peças e componentes de reposição com os respectivos códigos de identificação
)Arcar com eventuais prejuízos causados a secretaria requisitante e/ou a terceiros provocados por

interferência ou irregularidade cometidas por seus empregados, convenentes ou preposto. na prestação dos
serviços objeto do contrato, assumindo o ânus financeiro decorrente de falhas. omissões defeitos de
instalação e prejuízo derivado da eventual má execução do contrato.
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d)Manter. durante toda a execução do contrato. em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no Termo de Referência.
e)Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto. de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26,
do Código de Defesa do Consumidor (Lei ne 8.078, de 1990).
f)O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir,
reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
consecutivos, o objeto com avarias ou defeitos.
g)Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do presente no Termo
de Referência

h)Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data de término
da entrega do material (estipulada no contrato), os motivos que impossibilitenl o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação
i)Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de
Referência.

l)Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais. comerciais,
taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal. prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou
venham a incidir na execução do contrato
k)Assumir inteira responsabilidade civil. administrativa e penalpor quaisquer danos e prejuízos causados em
decorrência do não atendimento das exigências deste Contrato, ainda que causados pelos empregados da
Contratada ou seus prepostos
1)0 descarregamento do produto ficará a cargo da CONTRATADA. devendo ser providenciado a mão de obra.
m)Caberá a CONTRATADA entregar o objeto devidamente licenciado e emplacado em nome da contratante.
nJObedecer a melhor técnica quando da execução dos serviços de assistência técnica/manutenção,
)bservadas as normas do fabricante e/ou da ABNT.

CIÁUSUI.A OITAVA HDQ PAGAMEN.EQ
8.1- A nota fiscal/natura deverá ser apresentada ao Fiscaldo Contrato ou do responsávelpelo recebimento do
Produto. quando Ordem de Fornecimento direta. que deverá receber o Produto nas condições aqui
estabelecidas
8.2 - Junto ao ateste será aposta a data e as ressalvas se houver
8.3 - A Nota Fiscaldará origeill ao Processo de Pedido de Pagamento que deverá ser aberto em até lO [dez)
dias do ateste do recebimento.

8.4 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da abertura do Processo de Pedido de Pagamento

8.5 - O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em conta-corrente
por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de futuras com código de barras, uma vez
satisfeitas as condições estabelecidas no Termo de Referência.
8.6 - O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado desde que
a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente
no que se refere às retenções tributárias
8.7 - A CONTRATADA, optante pelo Simples, deverá apresentar. acompanhado da nota fiscal/natura.
declaração, conforme modelo constante do Anexo IV da Instrução Normativa SRF ng 480. de 15/12/2004
(substituído pelo Anexo IV constante da IN RFB n' 791, de 10 de dezembro de 2007). Caso não o faça, ficará
sujeita à retenção de imposto e contribuições, de acordo com a referida Instrução.
8.8 - A nota fiscal/futura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para ratificação e reapresentação.
interrompendo-se a contagem do prazo fixado no subitem acima que recomeçará a ser contado integralmente
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a partir de sua reapresentação .O pagamento fica condicionado à prova de regularidade fiscalcom as fazendas
nacional, estaduale municipal, além da Previdência Sociale junto ao FGTS (CRF e CNDT)
8.9 - O pagamento fica condicionado à prova de regularidade fiscal com as fazendas nacional, estadual e
municipal, além da Previdência Sociale junto ao FGTS (CRF e CNDT)
8.10 - A atualização financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela Administração,
desde que a CONTliATADA não tenha concorrido de alguma forma para o atraso. É devida desde a data limite
fixada no CONTRATO para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela.
8.11 - Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento poderão ser calculados com
utilização da seguinte fórmula
EM = N x VP x l

Onde: EM = Encargos moratórios; / N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;/ VP = Valor da parcela a ser paga;/ l= Índice de compensação financeira, assim apurado:
[ = (TX/]OO) /365
TX = Percentualda taxa anualdo IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE.
Parágrafo único - Para efeito de pagamento a contratada deverá apresentar as notas fiscais devidamente
atestada pela (s) Secretária (s) requisitante (s), juntamente com o atesta do servidor Sr. Antânio Alfredo de
Angelis, matricula 5249, designado pela Secretaria para fiscaldo contrato.

CLÁUSULA NONA#!DAS PENALIDADES
9.1- À Contratada que não cumprir integralmente as obrigações assumidas, garantido o contraditório e a
ampla defesa. está sujeito às seguintes sanções
a)advertência;

b)multa
c)suspensão temporária de participação em licitação;
d)declaração de inidoneidade
e)impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
9.1.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a
da alínea "b", facultada a defesa prévia a interessada, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis

-- advertência - nos casos de:

a)descumprimento da obrigação no âmbito do procedimento lícitatório;
b)descumprimento de obrigação em fase de execução contratual.
-- Multas - nos seguintes casos e percentuais
9.1.2 - Será imposta ao fornecedor, pela autoridade competente, por atraso injustificado na entrega ou
execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais
a)0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de
serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde
a até 30 (trinta) dias de atraso;
b)0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de
serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente. em
caráter excepcional. e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;
c)5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho. por descumprímento do prazo de
entrega. sem prejuízo da aplicação do disposto nas alíneas "a" e "b" deste Item
d)20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho. pela inexecução total do contrato
9.1.3 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções. segundo a natureza e a gravidade
da falta cometida

9.4 - Suspensão temporária de participação em licitação
4
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9.4.1 - Sanção imposta ao fornecedor, impedindo-o temporariamente de participar de licitações e de
contratar com Administração, pelo prazo que esta fixar e será arbitrado de acordo com a natureza e a
gravidade da falta, respeititdo o limite de 02 (dois) anos
9.5 - Impedimento de licitar e contratar com a Administração:
9.51. - Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, pelo prazo de
até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações
legais, ÊgDeç!!iÉanlg111e nas hipóteses em que o licítante, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato. comportar-se de modo inidõneo ou cometer fraude fiscal
9.6 - declaração de inidoneidade:
9.6.1 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. em toda a
Federação, 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 o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no Item 9.4.1
9.6.2- A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será declarada em
função da natureza e gravidade da falta cometida.
9.7- As multas previstas no Item 9.3 serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas
judicialmente, se for o caso.
9.8. Da aplicação de penalidades caberá recurso. conforme disposto no art. 109 da Lei ng 8.666/1993;
9.9. As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo Município de Piúma após a devida notificação e
o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia
a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar o
licitante contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento. indicando.
no mínimo: a conduta do licitante reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a
sanção que se pretende aplicar, o prazo e o localde entrega das razões de defesa;
c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na
hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de lO (dez) dias consecutivos, devendo, em
ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federalne. 8666/93;
d) O licitante contratado comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no
curso do processo licitatório e da vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao
localanteriormente indicado, na ausência da comunicação;
e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do
certame proferirá decisão fundamentada e adotará as rrtedidas legais cabíveis, resguardado o direito de
recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nQ. 8.666/93
f] O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria Geral
do Município de Piúma, devendo no prazo máximo de 15 (quinze) dias submeter o parecer para decisão pelo
Prefeito Municipal.
9.10. Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser
cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado, relativos às parcelas
efetivamente executadas do contrato;
9.11. Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do
contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela
contratada
9.12. Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residualem desfavor
do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicialda diferença.
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9.13. A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por correspondência com aviso de recebimento ou por
publicação no Diário Oficial, onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de
sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o localde entrega das razões de defesa
9.14. O registro de fornecedor poderá ser cancelado em caso de descumprimento da Ata de Registro de
Preços e/ou quando sofre as sanções previstas no art. 87 da Lei ng 8.666/93 e art. 7Q da Lei ne l0.520/2002

CLÁUSULA DÉCIMA i;DA RESCISÃO
10.1 - Constituem motivos de rescisão do contrato

a)o não cumprimento de cláusulas contratuais
b)o cumprimento irregular de cláusulas contratuais.
cla paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação a CONTRATANTE;
d)desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execução, assim como as de seus superiores
e)cometimento reiterado de falhas na sua execução. anotadas em registro próprio, pelo representante da
CONTRATANTE designado para acompanhamento e fiscalização deste contrato;
f) a decretação de falência ou a instauração de inso]vência civi] [recuperação judicial ou extrajudicial);
g)a dissolução da sociedade;
h)a alteração socialou a modificação da finalidade au da estrutura da CONTRATADA. que prejudique a
execução deste contrato;
i)razões de mteresse público, de alta relevância e, amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
máxima autoridade da esfera administrativa da CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que
se refere este contratos

i)a supressão, por parte da CONTRATANTE do fornecimento, acarretando modificação do valor inicial
atualizado do contrato além do limite de 25% (vinte e cinco por cento), exceto quando acordado pelas partes,
por meio de instrumento hábil
k)atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes do
fornecimento do objeto, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra,
assegurado, à CONTRATADA, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que
seja normalizada a situação
l)a ocorrência de caso fortuito ou de força maior. regularmente comprovada, impeditiva da execução deste
contrato

m)descumprimento do disposto no inciso V do art. 27. da Lei 8.666, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
l0.2.- A rescisão deste contrato poderá ser:
a)determinada por ato unilaterale escrito da CONTRATANTE;
b)amigável. por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para CONTRATANTE;
c) judicial, nos termos da legislação processual
I0.3 - Os casos de rescisão contratualserão formalmente motivados, nos autos do processo, assegurado o

contraditório e a ampla defesa

CLÁUSULA DÉCIMA PR
[1.]. - O ato administrativo praticado no curso do contrato estará sujeito à interposição de recurso. nos
termos do Art. 109 da Lei ne 8.666/93 e incisa XXXIV do Art. 5Q da Constituição Federal, que deverá ser
protocolado no endereço mencionado neste Contrato
11.2 - Dos atos da Administração referentes a este Contrato cabem
11.2.1- Recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da ciência do Contratado da decisão, nos casos de
a) Aplicação das penas de advertência, multa ou de suspensão temporária
b) Rescisão do contrato a que se refere o inciso Ido art. 79 da Lei 8.666/93
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11.2.1 - Representação no prazo de 05 (cinco) dias úteis da decisão relacionada com o objeto do Contrato.
nas hipóteses não previstas no Item anterior.
11.2.2 - Pedido de reconsideração da decisão do Prefeito Municipalque aplicar a penalidade de declaração de
inidoneidade, no prazo de lO (dez) dias da mtimação do ato. podendo reconsiderar ou manter sua decisão
11.3 - A comunicação e o procedimento de aplicação das penalidades deverá ocorrer por notificação pessoal
ou por correspondência com aviso de recebimento. e por Diário Oficial, no caso de não ser possível localizar a
Contratada

11.4 - Os recursos previstos nesta Cláusula terá efeito suspensivo.
11.5 - A aplicação das penalidades será decidida pela autoridade competente, sendo os eventuais recursos
delas decorrentes dirigidos à própria autoridade competente. que deverá aprecia-lo no prazo de 05 (cinco)
dias úteis. podendo reconsiderar ou, sendo mantida a decisão, encaminhar para decisão do Prefeito
Municipal

CLÁUSULA DÉCIMA SZCUUOA;i DA ANTICORRUPCÃ0
12.1 - Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a
quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento. doação, compensação, vantagens financeiras ou não
financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegalou de corrupção, seja de forma
direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato. ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir,

ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma

13.1 A CONTRATANTE providenciará a publicação oficialdo extrato deste contrato

CIÁ{JSUI.A DÉCIMA QUARTA : DQ !QRg
14.1 - Para dirimir as questões oriundas do presente contrato será competente o foro da Comarca de Piúma.

la.2 . Para firmP7a p rama nrnva dP haverem entre si. instar e avenc;3áos. e lavrado o presente contrato, em

03 (três) vias de igualteor e valia, assinadas pelas partes e 02

ES

testemunhas.

Piúma - ES,22 de Setembro de 2021

37253282850

PAULO

MANUELLA JACOB
MANUPA COMERCIO, EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO, DE EQUiPAWENVOS E VEÍCULOS

ADAPTADOS EIRELI.

zãa: E
lueeilzeçào de abrirLocülizaç

MANUELLA



N,ILr\lCIP10 DE PLUMA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA I\ILTNI(.IP.\I, DE .AI)MINISTRAÇÃO
Rua Fcltcindo lopcs. 23 - B. Acatada - Piúma (ES) - C'FP 20.2K5-000

Testemunhas

Nome: Loiléiíà$1ah Anssini

\

CPF:097.264.237-40

Nome; Roáà2flÚtlnlt ááine D. Reinoso
CPF:094.072.927-03



segunda-feira, 27 de Setembro de 2021

Contrato Rio Bananas

EditalCONTRATO NO 091/2021
PREGÃO ELETRÕNICO No03fi/2021
PROCESSO N.o 7005/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL
PLUMA/ES - CNPJ NO 27.165.695/0001-18
CONTRATADO: MANUPA COMERCIO,
EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO, DE
eQuzpAMENTos E VEÍCULOS ADAPTADOS
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o no 03.093.776/0005-

OBJETO: Aquisição de caminhonete equipada
15

DE AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Bananalatravés de sua Pregoeira
torna público que realizará a seguinte licitação a ;gr
julgada na Sala da CPL. na Av. 14 de Setembro, 887.
Centro, Rio Bpnanal/ES

PREGÃO PRESENCIAL NO 017/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada
em' prestação de serviços de serralheria. Data da
Abertura: 07/10/20211 Hora: às 13;30h
código CIDADES Contratações:
2021.059E0700001.01.0009
Demais informações poderão ser obtidas pelo e-mai
editais⑥riobananal.es.gov.br ou no site www
ríobananal.es .gov .br

Lorrayne Salva Lírio Valle
Pregoeira OficialProtocolo 722081

com cesto aéreo e itens complementares, para
atender a secretaria de Obras e Serviços
Valor Global R$:338.900,00 (trezentos e trinta

oito mil e novecentos reais)
VIGENCIA: 12 (doze) meses
23/09/2021 a 22/09/2022

Piúma/ES, 24/09/2021

Paulo Censo Cola Pereira
Prefeito Municipal

Protocolo 722159 TERMO DE JUSTIFICATIVA

Processo
Licitação

no 05327/2021 - Dispensável
Artigo 24 - Inciso IV

Ponto Belo
O presente instrumento de justihcativa se. presta a
cufnprir o contido no art. 24 da Lei 8.666/93 como
antecedente necessário à contratação com dispensa
de licitação.

RESUMO DE CONTRATO NO. 072/2021 1- 0bjeto: Contratação emergencialde eQ.ipresa es-
pecializada para prestação de serviço de Transporte
Escolar. conforme art. 214, inciso IV,da Lei 8.666/93CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE

ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS DE PONTO BELO

REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS OO1/2021

11 - Contratados

a) RIO TRANSPORTES LTDA - Totalizando
o valor de R$ 124.314,75 (Cento e vinte e quatro
Mil e trezentos e quatorze Reais e setenta e cinco
Centavos);

CONTRATADO: BELOS MONTES CONSTRUÇOES
EIRELI, CNPJ Ro 30.208.265/0001-40

OBIETO: Contratação de empresa especializada
para construção de 31 (trinta e uma) unidades ha-
bitacionais no loteamento do argola, município de
Ponto Belo/ES, para famílias em estado de vulnerabi-
lidade social, conforme memorialdescritivo, planilha
e projetos em anexos, Proposta apresentada e
demais documentos técnicos que integram o referido
certame.

b) MAVATUR TRANSPORTES E TURISMO
LIDA EPP - Totalizando o valor de R$ 633.424.05
(Seiscentos e trinta e três Mole quatrocentos e vinte
e quatro Reais e cinco Centavos)

c) SANTUR SANTANA TRANSPORTES,
TURISMO E SERVIÇOS LTDA - Totalizando o
valor de R$ 217.724,ó5 (Duzentos e dezessete Mil
e setecentos e vinte e quatro Reais e oitenta e cinco
Centavos)

VALOR: R$ 1.653.999.94 (um milhão seiscentos e
cinquenta e três mil novecentos e noventa e nove
reais e noventa e quatro centavos).

d) ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO
LTDA EPP Totalizando o valor de R$ 112.735,98
(cento e doze Mne setecentos e trinta e cinco Reais
e noventa e alta Centavos)VIGENCIA: 23 de setembro de 2021 a 23 de

setembro de 2022. e) VIAÇÃO MARILANDIA LTDA. Totalizando
o valor de R$ 331.633,26 (trezentos e trinta e um
Mil e seiscentos e trinta e três Reais e vinte e Seis
Centavos)

ERICA LOUBACK DA CUNHA OLIVEIRA
Secretária Municipalde Assistência Social

Protocolo 721673

pelo 1)]0 - DEPARTA\LENTO t)E l\lPRE)ÇSA OFICIAL DO ESTAla) [X) ESPÍRITO SA'úTO T)aia: Sexta-hi .

www.amunes.es.gov.br
dc Sctcnthnidc 2U3i às lç:!4:S9 Código dc Aulcnticüçãti; ca$a2büc


