
N'lL:NICIPIO DE PIU\IA
ESTAI)o DO ESPÍRITO SANTO

SFCRET.\RIA \II.'\ICIP.41. DF. .4D\IIVISTRAC.I.O
Ru.l Fclicíndo Lopcs. 23 - EI. .4t'aiüc'8 - Piüma {l;S) . ('EP 29.2S5-000
g\lc:c( n(gjpluma.es.gov.bl - Tc1. (28 } 3520-5+X7 - site: wwnv.piumit.cs-gov.b

CONTRATO NO 099/2021

O MUNICÍPIO DE PLUMA, Estado do Espírito Santo, com sede a Avenida Felicindo Lopes, n' 237.

Acaiaca, Piúma/ES, inscrita no CNPJ n' 27.165.695/0001-18, neste ato representado pelo Exmo.

Prefeito Municipal, Sr. PAULO CELSO COLA PEREIRA, inscrito no CPF n' 031.516.777-70, doravante

denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa SÃO CARLOS COMERCIO E SERVIÇOS

EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.' 21.270.833/0001-42, com sede na

Rod. Carlos Lindenberg, 467, Niterói, Piúma/ES, CEP:29.285-000, representada neste ato pelo Sr.

Klaus Petri Carlos, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob n.o058.445.567-47, doravante denominada

CONTRATADA. objeto da TOMADA DE PREÇOS N.' 005/2021, oriundo do Processo n.o

007.693/2021, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, devidamente homologado, resolvem

assinar o presente CONTRATO, de acordo com a Leln.' 8.666/93 consolidada e demais Legislações

pertinentes, que reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes

CLÁUSULA PRIMEIRA + DO OBJETO DO CONTRATA

1.1 -- 0 presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa para execução de serviços de

instalação de postes para iluminação das pontes de ltaputanga e Piuminas, conforme especificações

contidas no Edital da Tomada de Preços n' 005/2021 (Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-

Financeiro e demais anexos)

CLÁUSULA SEGUNDA + Dos PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

2.1 0 prazo de vigência do presente contrata será de 12 (doze) meses. contados a partir da emissão

da Ordem de Serviço e poderá ser prorrogado. a critério das partes, de acordo com o Art. 57. $1', da Lei

Ra 8.666/93

2.2 - O prazo de execução do serviço é de 01 (um) mês, a contar do dia subsequente à data da emlssãci

da Ordem de Serviço, que será emitido pelo setor competente da Prefeitura Municipalde Piúma

CLÁUSULA TERCEIRA i. DO:fVALOR

3.1 - O valer global do presente Contrato é de R$ 64.247,73 (sessenta e quatro mil, duzentas e

quarenta e sete reais e setenta e três centavos).
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3.2 - Os valores mensais a serem pagos à CONTRATADA, serão de acordo com cada medição

Relatório e Planilha dos serviços prestados emitidos, e ainda atestados pelo Gestor do Contrato.

1: g 1)

CLÁUSULA QUARTA- DA DOTAÇÃO onçAUENTAKiA

4.1 -- Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes do presente contrato correrão

por conta da Dotação Orçamentária abaixo discriminada

Secretaria Dotação Orçamentária Ficha Follte e Recurso

Obras e
Serviços

000014001.1545200432.114 - 339039 608 1530/1620

CLÁUSULA QUINTA- DO PAGAMENTO E REAJUSTE

5.1 - O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) conforme o cronograma de desembotso financeiro sendo

assim por evento de acorda cam PLE da Caixa Económica até 30 (trinta) dias após a prestação e

confirmação dos serviços executados através de plan lhas de medições apresentadas até o 3' (terceiro)

dia útil do mês subsequente, e mediante a apresentação à Prefeitura Municipal, de documento(s)

fiscal(is) hábil(eis), sem emendas ou usuras

5.2 -- As medições serão liberadas pela Fiscalização da Prefeitura Municipal de Piúma, após análise

minuciosa da documentação da execução dos serviços

5.3 Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão)

devolvido(s) à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado

a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida

5.4 -- O Município de Piúma poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título Ihe forem

devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual

5.5 - O pagamento das faturas somente será feito em carteira ou cobrança simples, sendo

expressamente vedada à contratada a cobrança ou desconto de duplicatas através da rede bancária ou

de terceiros

5.6 - Os pagamentos serão efetuados em conformidade com o disposto na Lei Ro 8.666/93 e suas

alterações, e somente serão liberados quando a CONTRATADA apresentar os comprovantes seguintes:

5.7 - PRIMEIRA FATURA

a) Anotação de Responsabilidade Técnica do presente contrato ART/CREA
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b) Caso a empresa ganhadora da licitação estiver sediada em outro Estado, deverá também

providenciar a Certidão de Registro e Regularidade com o visto no CREA-ES, que deverá ser

apresentado juntamente com a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), conforme a caso

c) Matrícula do serviço junto ao INSS.

5.8 - SEGUNDA FATURA

a) A Contratada deverá, no ato da entrega do segundo faturamento e assim sucessivamente até o

último, apresentar comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e

comerciais relativos ao faturamento do mês imediatamente anterior ao do faturamento que estiver sendo

apresentado,

ficando a liberação do pagamento vinculada à apresentação dos citados documentos, devidamente

autenticados

a.l) A documentação acima referida deverá vir acompanhada de relatório especificado e de declaração

da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os encargos trabalhistas, previdenciários,

fiscais e comerciais no períodos

b) Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o número da nota fiscalcarrespondente. Em se

tratando de ISS, deverá constar na guia de recolhimento

b.l) Nome e CNPJ da empresa tomadara

b.2) Número, data e valor das notas fiscais de serviços as quais se vincularem

b.3) Número do contrato

c) Para efeito do recebimento da última Nota Fiscal, ao término do contrato, deverá a CONTRATADA

apresentar as Certidões Negativas emitidas pelos órgãos e entidades competentes, a fim de comprovar

a quitação de todos os encargos trabalhistas. previdenciários. fiscais e comerciais relativos à execução

do objeto contratual bem como declaração, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os referidos

encargos

d) A CONTRATADA deverá, sempre que solicitado e devidamente motivado pela administração

municipal, apresentar as informações relacionadas aos contratos de trabalho, para quaisquer fins, no

prazo de 05 (cinco) dias úteis

5.9 - TODAS AS FATURAS

a) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa com gfazenda Pública do

Município de Piúma, com validade na data da apresentação; ÍZi/
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b) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa com a Fazenda Pública do

Estado do Espírito Santo, com validade na data da apresentação

c) Certidão Negativa de Débitos perante o Instituto Nacionalde Seguridade Social-- INSS, com validade

na data da apresentação

d) Certidão Negativa de Débitos perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -- FGTS com

validade na data da apresentação

e) Prova de Regularidade com os Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal,

referente aos tributos: PIS, PASEP, COFINS, com validade na data da apresentação

f) Prova de Regularidade coma Fazenda Pública nacional, expedida pela Procuradoria da Fazenda

Nacional, referente à Dívida Ativa da União, com validade na data da apresentação

g) GFIP -- Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência devidamente autenticada

(Relação de Empregados alocados na prestação dos serviços)l

h) GPS - Guia da Previdência Socialdevidamente autenticada jcom cópia do CEI)

) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas -- CNDT- expedida pelo TST- através do endereço

eletrõnico htlD;//www.tst.ius.br/çerüdao;

) Espelho da medição que seja anexo as faturas

1) E vedada a antecipação de pagamentos

5.10 - REAJUSTE DE VALORES

a) Os preços propostos poderão ser reajustadas, quando o período de execução dos serviços

ultrapassar 12 (doze) meses a partir da data de apresentação das propostas. Os preços poderão ser

reajustados a partir da data, para cobrir flutuações de custo dos insumos na mesma proporção e

periodicidade do índice indicado no termo de Contrato aplicando se a seguinte fórmula de reajuste

ll - lO

R=----x V

10
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Onde

R= Reajuste

ll = Índice referente ao mês anterior ao da anualidade da data de apresentação da proposta.

lO = Índice referente ao mês anterior à data de apresentação da proposta.

V = Valor da fatura a ser reajustada

11 e 10 = fornecidos pelo INCC da Fundação Getúlio Vargas

Caso o valor do índice não esteja disponívelna data do cálculo do reajuste, será utilizado o índice que

estiver disponível, e o cálculo do reajuste será corrigido no pagamento seguinte

b) O reajuste. após um ano de execução do contrato, somente será concedido mediante prévio

requerimento da contratada, protocolado antes da sua prorrogação, ou do fim da vigência contratual, sob

pena de preclusão

CLÁUSULA seRvA - DAS OBRiGAçõES DA CONTRATADA

6.1 - Executar os serviços com rigorosa observância aos desenhos do prometo e obediências as

prescrições e exigências contidas no memorialdescritivo, critérios de medição e Planilha Orçamentárial

6.2 - Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a

alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de

fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários

6.3 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado

pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções

resultantes da execução ou dos materiais empregados

6.4 - Zelar para que seus empregados, envolvidos na prestação dos serviços contratados se apresentem

convenientemente trajados e devidamente identificados, fornecendo uniformes e os equipamentos de

proteção individual(EPI) e coletiva (EPC), onde couber, em acordo à legislação de segurança inerente

aos serviços

6.5 - Responsabilizar--se pela estrita observância das normas de segurança interna e aquelas
determinadas pelo Ministério do Trabalhos

6.6 - Assumir a responsabilidade pelos encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na

legislação sociale trabalhista, bem como pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação

da licitação
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6.7 - Descartar corretamente os resíduos de acordo com as normas da ABNT, Vigilância Sanitária e

demais órgãos de controle ambientais

6.8 - Os serviços deverão ser executados conforme especificações anexas, cabendo à CONTRATADA a

total responsabilidade pela perfeita execução e funcionamento dos mesmos, sem qualquer ónus

adicionalà Administração

6.9 - A CONTRATADA deverá veriülcar todas as medidas no local, antes do início dos serviços, e

qualquer divergência encontrada comunicarem à CONTRATANTE, sob pena de não poder questiona-las

posteriormentel

6.10 - Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a este Órgão ou a terceiros em

razão de ação ou omissão, dolosa ou culposo, sua ou dos seus prepostos, independentemente de

outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita, em especialaos artigos 14 e 17 a 27, do

Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078. de 1990)

6.11 - A Contratada deverá manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na

contratação, bem como os que comprovem a regularidade de situação de seus empregados e fornecer,

sempre que solicitado, tais documentos

6.12 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, durante o período

de execução do objeto, bem como propiciar todas as facilidades indispensáveis à fiscalização de sua

execução

6.13 - Atender as determinações legais do servidor designado para acompanhar a execução do serviço,

bem como dirimir, junto ao mesmo, as possíveis dúvidas na leitura e interpretação dos projetos técnicosl

6.14 - Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela

CONTRATANTE na execução dos serviços

6.15 - A CONTRATADA deverá manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execução

dos serviços, recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado e proceder à cuidadosa limpeza

no localao finalda execução, devolvendo-o às suas condições de uso

6.16 - Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes.

encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer

outras que forem devidas aos seus empregados ou prepostos, no desempenho dos serviços objeto

deste Prometo Básico, ficando, ainda, a CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo empregatício com os

mesmos
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6.17 - Entregar o objeto contratado em prazo não superior ao máximo estipulado na proposta

entrega não seja feita dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à mural

Caso tal

6.18 - A CONTRATADA deverá designar um preposto, aceito pela administração, para representa-la na

execução do contrato, informando nome completo, CPF, e-maile telefone de contato e substituto em

suas ausencias

6.19 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o serviço contratado, sem prévia e expressa
anuência da Secretaria Municipalde Obras e Serviços de Piúma

6.20 - No interesse do cumprimento do contrato, a fiscalização da CONTRATANTE poderá exigir, por

escrito, e justificar, a substituição de empregados da empresa CONTRATADA, que deverá cumprir a

exigência no prazo de dois dias úteis;

6.21 - A CONTRATADA deverá reforçar a sua equipe de técnicos e operacionais no localde execução

da obra, caso fique constatada insuficiência da mesma, a fim de permitir a perfeita execução dos

serviços ora contratados

6.22 - Todos os materiais a serem utilizados deverão ser adequados à finalidade que se destinam

Deverão obedecer às especificações do presente memorial, às normas da ABNT, no que couber e, na

falta dessas ter suas características reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratórios

tecnológicos idóneos

6.23 - Se, por algum motivo, houver necessidade de alteração nas especificações do material a ser

empregado na execução do serviço, a CONTRATADA deverá justificar tal alteração, cabendo a

aprovação e/ou decisão final à fiscalização da CONTRATANTE. Se a CONTRATADA deixar de

comunicar previamente as ocorrências que, eventualmente, venham a comprometer, em todo ou em

parte, a qualidade do serviço, considerar-se-á que os mesmos foram executados de forma irregular e,

portanto, será exigida a correção, reconstrução e/ou substituição desses serviços, sem qualquer ónus à

CONTRATANTE

6.24 - A CONTRATADA deverá, mediante prévia autorização da SEMOS, desviar e organizar o trânsito

nos locais que serão executados os serviços, sinalizando adequadamente e disponibilizando todo

materialnecessário, sem gerar ónus para a CONTRATANTE

6.25 - Fornecer ''as built'', elaborada pelo responsável por sua execução.

CLÁUSULA SÉTIMA $;DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1 - Fornecer à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para execução dos serviços e

demais informações que esta venha a solicitar para o desempenho dos serviços ora cqtratados.
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7.2 - Rejeitar no todo ou em parte os serviços entregues, se em desacordo com este Projeto Básico e

normas técnicas vigentes

7.3 - Anotar em registro próprio e notificar, formale tempestivamente, à CONTRATADA, a ocorrência de

eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção

7.4 - Receber provisoriamente o serviço e verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade

com as especificações constantes deste Projeto Básico e da proposta, para fins de aceitação e

recebimentos definitivos

7.5 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA, mediante apresentação da fatura e dos comprovantes de

recolhimentos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Instituto Nacionalda Seguridade Social

Previdência Social, Certidões Fiscais e Trabalhistas, de acordo com o previsto neste instrumento

CLÁUSULA OITAVAS DO MEIO AMBIENTE

8.1 - A CONTRATADA deverá adotar todas as precauções para evitar agressões ao meio ambiente,
mantendo o localde trabalho adequado às exigências de limpeza, higiene e segurança

8.2 - A CONTRATADA fica responsável, inclusive por atos de seus empregados, pela preservação da
flora e da fauna existente, de acordo com a legislação e normas vigentes.

8.3 - São de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem qualquer ónus para a CONTRATANTE:

a) A restauração de eventuais agressões ao ambiente que por sua culpa tenham ocorrido, nos termos

definidos pelo órgão fiscalizador.

b} As multas que venham a ser aplicadas pelos órgãos e entidades de fiscalização do meio-ambiente

8.4 - Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativo às obrigações previstas nesta cláusula:

se suportados pela CONTRATANTE, serão descontados dos pagamentos devidos à CONTRATADA ou

das garantias oferecidas ou ainda cobrados judicialmente

CLÁUSULA NONA + DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

9.1 - O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos

9.1.1 - Unilateralmente pela Administração

a) Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivost

b) Quando necessária a modificação do prazo ou do valor contratualem decorrência de acréscimo ou

diminuição quantitativa de seu objetivo, observados os limites legais estabelecidos nos parágrafos I' e

2' do artigo 65 da Lei 8.666/931

9.1.2 - Por acordo entre as partes
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a) quando necessária a modificação do regime de execução da obra, em face de verificação técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originários.

b) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias
supervenientes, mantido o valor inicialatualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contra prestação da execução da obra

10.1 - 0 acompanhamento, o atento e a fiscalização do serviço serão exercidos por representante da

CONTRATANTE. neste ato denominado FISCAL DE EXECUÇÃO DE OBRA. ficando nomeado a Sr.

Márcio Laiber Almeida, Mat 8494, devidamente credenciado, ao qualcompetirá dirimir as dúvidas que

surgirem no curso da execução, dando ciência de tudo à CONTRATADA (Art. 67, da Lei n' 8.666/93),

com as seguintes obrigações

a) O Fiscaldeverá elaborar relator as técnicos financeiros mensais, contendo informações do andamento

da obra sob os aspectos técnicos, financeiros e administrativos, os problemas verificados e as

providências a serem tomadas, tudo em conformidade com as ações descritas neste Termo de

Referência e demais normas vigentes

b) Conferir toda documentação da contratada para efeitos de pagamento das medições apresentadas

c) O fiscaldeverá monitorar constantemente a qualidade dos serviços para evitar sua degeneração,

devendo intervir para corrigir ou aplicar as sanções previstas no edital e no Contrato Administrativo:

quando verificar um viés contínuo de desconformidade na prestação dos serviços à qualidade exigida

d) A fiscalização que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA:

até mesmo perante terceiro, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de imperfeições técnicas:

emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica

corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei no 8.666/'93.

com suas alterações)

e) Fiscalização mensal(a ser feita antes do pagamento da medição)

f) Fiscalização diária da execução da obra

g) Verificar se a contratada está executando o serviço de qualidade, ou em conformidade com a planilha

h) Caberá à CONTRATADA atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao

objeto do Contrato, sem que disso decorra qualquer ónus para o contratante, não implicando a atividade
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da fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da CONTRATADA. inclusive

perante terceiros, por qualquer irregularidade

) Verificar se os funcionários da empresa estão utilizando os equipamentos de segurança conforma

normas exigidas pelo Ministério do Trabalho.

ll.l - Os serviços serão medidos em conformidade com as especificações da Planilha Orçamentária e

Cronograma físico-financeiro, anexa ao Processo Licitatório, quanto as suas medidas

11.2 - A medição deve ser documentada por uma memória de cálculo de fácil comprovação e

conferência

11.3 - Todo o serviço executado que apresentar problemas de má execução não será medido, ou se o

problema executivo for detectado após o serviço estar incluído em uma medição anterior, o serviço

deverá ser retirado da medição até que o EXECUTANTE reexecute o serviço de forma aceitável

11.4 - Não será objeto de medição a execução obrigatória de serviços que decorrerem de uma má

execução anterior.

11.5 - Todas as medições deverão ser acompanhadas de relatório fotográfico, que identifique a rea

execução dos serviços

12.1 -- A CONTRATADA não pode transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, a

execução do contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada

13.1 - No ato da assinatura do contrato a Contratada fornecerá garantia de 5% (cinco) do valor

arrematado, na forma previstas no "caput" e $ 1' do art. 56. aa Lei no 8.666/93, como garantia do fiel

cumprimento de todas as obrigações contratuais.

13.1.1 - A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa

de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor totaldo contrato por dia de atraso, até o máximo de 2%

(dois por cento)

13.1.2 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos

le lido art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993
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13.2 - A garantia prestada será liberada ou restituída. no prazo máximo 30 (trinta) dias após a

assinatura do termo de recebimento definitivo dos serviços objetos desta licitação, quando em dinheiro,

atualizada monetariamente conforme dispõe o parágrafo 4' do artigo 56, da Lei n' 8.666/93

13.3 - No caso de acréscimo no valor contratual, a Contratada, obriga-se a complementar. na mesma

modalidade, o valor referente à diferença da garantia

13.4 - O Contratante poderá descontar do valor da garantia contratualimportância que a qualquer título

Ihe for devida pela Contratada, observados para tanto o devido processo lega

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA + DA GARANTA DO OBJETQ

14.1 - A CONTRATADA responderá pela solidez e segurança dos serviços realizados pelo prazo

rredutívelde 05 (cinco) anos, assim como em razão dos materiais, nos termos do art. 618 do Código

Civil-- Lei Ro l0.406/2002

14.2 - Durante o prazo de garantia, a Contratada fica obrigada a reparar qualquer defeito relacionado à

má execução dos serviços previstos no Prometo Básico, sempre que houver solicitação, sem ónus para a

Contratante

14.3 - A Contratada deverá atender as solicitações para conserto, corrigir defeitos apresentados ou

efetuar substituições, em prazo não superior a lO (dez) dias corridos dentro do período de garantia

14.4 - Caso o reparo não possa ser concluído, o material defeituoso deverá ser substituído

imediatamente por outro idêntico ou superior, em perfeitas condições de utilização.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA ' RESCISÃO

15.1- Constituem motivos para rescisão do Contrato, com base nos ans. 77 e 78 da Lei n' 8.666/1993:

ndependentemente dos sanções legais e contratuais aplicáveis

a) A inexecução totalou imparcialdo contrato

b) A decretação de falência ou a instauração de insolvências civil, dissolução da sociedade ou o
falecimento do proprietário, em caso de irmã individual

c) A alteração socialou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, de forma que

prejudiquem a execução do Contrato

d) A paralização dos trabalhos, sem motivos justificado e prévia comunicação à Administração por prazo

superior a 30 (trinta) dias consecutivos

e) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações projg#s e prazos

f) o atraso injustificado no início da prestação dos serviços; ./b
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g) A subcontratação total ou parcial do objeto sem anuência da CONTRATANTE, a associação da

CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência totalou parcial, bem como a fusão, cisão ou

incorporação

h) O desatendimento das determinações regulares de autoridades designada para acompanhar e

fiscalizar a sua execução, anotadas na forma do parágrafo I' do artigo 67 da Lei Ro 8.666/1993

i) O CometimeRto reiterado de falhas na sua execuçãol

1) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovado, impeditiva da execução do

contrato:

15.2 - A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração:

amigávelou judicial, nos moldes do art. 79 da lei 8.666/1993.

15.3 - A rescisão contratualserá formalmente motivada nos autos do processo, segurado o contraditório

e a ampla defesa

CLÁUSULA DÉCIMA;$E)(TA IDAS PENALIDADES

16.1 - A Contratada, ao deixar de cumprir quaisquer das obrigações assumidas, ficará sujeita às

penalidades previstas neste item e nos termos dos artigos 86 a 88, da Lei n.' 8.666/93

16.2 - SANÇÕES; Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Administração poderá. garantida

prévia defesa, aplicar à Contratada as sanções abaixo elencadas, além de rescindir o contrato com as

consequências previstas em lei ou regulamento

16.2.1 - Advertência

16.2.2 - Multa nas formas previstas no item 19.31

16.2.3 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

Administração Pública Municipal, direta ou Indireta, por Prazo não superior a 2 (dois) anos

16.2.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal:

Direta ou Indireta, 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 somente

quando a Contratada ressarcir o Município pelos prejuízos resultantes e após decorrido o Prazo da

sanção aplicada com base no inciso anterior.

16.2.5 - Consoante o artigo 45 da Lei n' 9.784 de 1999. a administração pública poderá, sem a prévia

manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo

o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícilou

mpossívelreparaçã o
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16.3 - MULTAS: Poderá ser aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor totalcorrigido da

contratação, quando a Contratada

16.3.1 - Prestar informações inexatas ou criar embaraços à Fiscalização

16.3.2 - Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização do

Contratante

16.3.3 - Executar os serviços em desacordo com o Prometo básico, normas técnicas ou especificações

ndependentes da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas expensas

16.3.4 - Desatender às determinações da Fiscalização

16.3.5 - Praticar qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo,

ainda, pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida

16.3.6 - Não iniciar, sem justa causa, a execução dos serviços contratados no Prazo fixado, estando sua

Proposta dentro do Prazo de validade

16.3.7 - Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços

contratados

16.3.8 Paralisar ou cumprir lentamente os serviços. sem justa causa, par mais de 05 (cinco) dias

consecutivos

16.3.9 - Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte. os serviços contratados

16.3.10 - Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo

ou má-fé, venha causar danos à Contratante ou a terceiros, independente da obrigação da Contratada

em reparar os danos causados às suas expensas-

16.4 - SUSPENSÃO: Sem prejuízo de outras sanções, aplicar-se-á à Contratada a pena de suspensão

do direito de licitar com a Contratante e seus órgãos descentralizados, pelo Prazo de até 2 (dois) anos

em função da gravidade da falta cometida;

16.5 - OUTRAS PENALIDADES

16.5.1 - Em caso de atraso no cumprimento do prazo de entrega, estará a vencedora sujeita às

seguintes penalidades, sempre relativas ao valor empenhado

16.5.2 - Atraso de até 10 dias, multa de 0,25% ao dia

16.5.3 - Atraso de ll a 20 dias, multa de 0,50% ao dia

16.5.4 -Atraso superior a 20 dias, multa de 1% ao dia

16.6 - DESCONTOS: Os valores das multas serão, obrigatoriamente, deduzidos do pagamento do objeto
fornecido com atrasos de outros créditos ou cobradas judicialmente, relativos ao mesmo Contrato.
eventualmente existentes. As multas previstas nestas cláusulas nêo têm caráter compensatório, as
mesmas serão cumuladas com as obrigações, logo, o seu pagamgPto não eximirá a CONTRATADA da
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responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas ou das responsabilidades
quanto a garantia do Serviço

CLÁUSULA DÉCIMA SeTiMA& DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 - O presente Contrato fundamenta-se na Lei n' 8.666/1993, e vincula - se ao EditaITomada de
Preços R.o 005/2021 e seus anexos, constante do processo administrativo n' 007.693/2021, da
Secretaria Municipalde Obras e Serviços, Prefeitura Municipalde Piúma-ES

17.2 - Os casos omissos neste CONTRATO serão resolvidos pelas Leis 8.666/93 e demais legislação
pertinente

CLÁUSULA DÉCIMA :ORAVA - FORO

18.1 Fica eleito pelas partes, o foro da Comarca de Piúma, para dirimir qualquer dúvida oriunda do

presente contrato, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja

18.2- E por estarem assim, justos e acordados, assinam o presente instrumento em três vias de água

teor na presença das testemunhas abaixo assinadas

Piúma ES, 21 de outubro de 2021 PAlllO 8E'::#8
CELSO COLAgS::H=!

PEREIRA: :==L-
03151677770:;==

PAULO CELSO COLA PENEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

«.«d#Zlbê,kã.o'
sÃO CARLOS coVKncio E SERVIÇOS EiRELI

Tes temunhas

Nome: Lorena Màrin Ànssini
CPF: 097.264.237-40

Mama.- no:JãlllJÉIÉ3ífáóine D. Reinosa
CPF:094 .072. 927- 03



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLUMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLUMA

CONTRATO 000099/2021

Tomada de Preços N' 000005/2021
Processo: 007693 / 2021

CONTRATO N' 000099/2021

Empresa: SÃO CARLOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 21.270.833/0001-42

Endereço: RODOVIA CARLOS LINDEMBERG, 467 - NITEROl- PLUMA - ES - CEP: 29285000

Secretaria We00007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Lote   Especificação   unidade 3uantiaade    

  30000771

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO
DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE POSTES PARA
LUr 'INAÇÀO DAS PONTES
ontratação de empresa para a execução de

Serviços de instalação de postes para iluminação
das pontes de itaputanga e piuminas   LJND  B4.247.73

64.247.73

Totalda Secretaria; 64.247.73
Fatal Geral: 64.247.73



Vitória, segunda-feira, 25 de Outubro de 2021

Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data da sua
publicação, revogando o Decreto ho 3.867, de 10 defevereiro de 2011

presenciais no CEIM. Amélia Lucas Faria, localizada
no Distrito de Cristal do Norte, neste Município, por
15(quinze) dias a partir de 21 de outubro de 2021

Montanha - ES, 22 de outubro de 2021
Art. 2o - As aulas e atividades no CEIM. Amélia Lucas
Faria. permanecerão de forma remota no período de
2 1/10/2021 a 04/11/2021.

ANDRE DOS SANTOS SAMPAIO
Prefeito MunicipalProtocolo 737023 Art. 3o - Esta Portaria entra em vigor a partir dos

vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil
e vinte e um, revogadas as disposições em contrário.

Secretaria Municipalde Educação de Pedro Canário,
Estado do Espírito Santo, aos vinte e dois dias domês de mês de outubro do ano de dois mil e vinte
e umFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVISO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE
PREÇOS N' 014/2021

A Prefeitura Municipal de Montanha/ES, através
do Fundo Municipal de Saúde, torna público para
conhecimento dosinteressados, que fará realizarnodia

de Novembro de 2021. às 08h:30min. na sala de
Licitações da Prefeitura, o Pregão Presencial NO
N'014/2021FMS, do tiPO MENOR PREÇO LOTE.
Objetivando o registro de preços para aquisição de
eventuale futura aquisição de m.aterialde consumo
e permanente, odontológico, médico, cirúrgico, Fí-
sioterápicos e ortopédicos, destinado à Secretaria
de Saúde deste município. O editalem inteiro teor
estará à disposição dos interessados de 2a a 6a feira
das 07:00 às 13:00 horas, Praça Osvaldo Lopes, s/n,
no site:montanha.es.gov.br. Outras informações
poderão ser obtidas no endereço acima e/ou pelo
e-mail: lícitacao@montanha.es.gov.br
Identificação da plataforma cidadES
2021 .048E0500001 .02.0009
Montanha . 22 de outubro de 2021
gane Bispo Engelhardt - PregoeiraProtocolo 736857
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Prof. Gildo Nunes soares
Secretário Municipalde Educação

Decreto PMPC NO 033/2021Protocolo 736755

CONTRATO NO 098/2021
Adesão a Ata de Registro de Preços 075/2021,Pregão
Presencial NO.020/2021 Processo Administrativo no
5890/2021 da Município de Cariacica
PROCESSO N.o 9166/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
PLUMA/ES - CNPJ NO 27.165.695/0001-J.8
CONTRATADO: vITOniA PRIME RENTAL CAR

LOCAÇÃO E COMERCIO DE AUTOMOVEIS,
MAQUINAS. E EQUIPAMENTOS PARA
CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES EIRELI, inscrita
no CNPJ sob o no 40.201.039/0001-91
OBIETO: O presente contrato tem por objeto a
locação de veículos, sem condutor. para atender as
demandas desta Municipalidade. conforme descrito
no anexo único deste instrumento contratual
Valor Global:R$ 204.000,00 (duzentos e
quatro míl reais).
VIGENCIA: 12 (doze) meses
25/10/2021 a 24/10/2022

Pedra Canário

Pontaria

PORTARIA SEMED No41. DE 22 DE OUTUBRO
DE 2021.

Dispõe sobre a suspensão das aulas e atividades
presenciais no CEIM.Amélia Lucas Faria em
decorrência pandemia COVID-19

Piúma/ES, 22/10/2021
Paulo Celso Cola Peneira
Prefeito Municipal

O Secretário Municipalde Educação, no uso de
suas atribuições legais que lhes são conferidas pela
Lei Orgânica do Município, e

Protocolo 736761

CONTRATA NO 099/2021
Considerando a Nota Técnica COVID - 19 no
82/2020 GEVS/SISA/ES, dos procedimentos
na ocorrência de casos e surtos de Covid-19 em
ambientes escolares da Rede Pública de Ensino;

PROCESSO N.o 7693
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
PLUMA/ES - CNPJ Na .27.165.695/0001-18
CONTRATADO: SAO CARLOS COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o no
21.270.833/0001-42
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a
Contratação de empresa para execução de serviços
de instalação de postes para iluminação das pontes
de ltaputanga e Piuminas, conforme especifica-
ções contidas no Edital da Tomada de Preços no
005/2021(Planilha Orçamentária, Cronograma

Cona/gerando a inspeção em loco e termo de
suspensão expedido pela Divisão de Vigilância
Sanitária de Pedra Canário - ES em 21/10/2021;

RESOLVE

Art. lo Ficam suspensas as aulas e ativídades

-\xslniihidlgllalrucnlc pclt) l)it) - i)r.T] a.RT.4\lf \To 1)} 1\ll)RI \S.\ o}'t(«l\l, 1)o f.S 1'.41){ ) ISP[R]T{) b.,\ b.]o T).i]ilSL-xlit.]ciTil. !! dc ouuibro t]c- :(i

www.imunes.es.gov.br



F'isico-Financeiro e demais anexos)
Valor Global :R$ 64.247,73 (sessenta
e quatro mil, duzentos e quarenta e
sete.reais e setenta e três centavos).
VIGENCIA: 12 (doze) meses
21/10/2021 a 20/10/2022.

rurais. considerando o meio ambiente como um
património de interesse público a ser necessariamen-
te assegurado e protegido para toda coletividade;
11. a prevalência do interesse público
111. a participação da sociedade na sua formulação
e implementação, bem como nas instâncias de
decisão do Município, conforme estabelecido neste
Código;
IV. a integração com as políticas de meio
ambiente da União e do Estado:
V. o uso controlado e sustentáveldos recursos
natu ra is ;
VI. a proteção dos ecossistemas, através da
preservação conservação, restauração e manutenção
de áreas ambientalmente sensíveis e a recuperação
de áreas degradadas de interesse ambiental;
VII. a promoção do uso sustentável da energia,
com ênfase nas formas de: eólica. solar. biomassa
ou alternativas de baixo impacto ambiental;
VIII. assegurar a função social e ambiental da
propriedade;
IX. a obrigatoriedade de reparação ao dano
ambiental, independentemente de possíveis sanções
civis, administrativas ou penais ao causador de
poluição ou de degradação ambiental, bem como a
adoção de medidas preventivas;
X. garantir o acesso às informações relativas ao
meio Ambiente:
XI. a educação ambiental como processo
permanente de ação e reflexão individual e coletiva
voltados para a construção de valores, saberes,
conhecimentos. atitudes e hábitos, visando uma
relação sustentável da sociedade humana com o
ambiente que integra;
XII. o planejamento e a fiscalização do uso dos
recursos naturais; poluidoras;
XIII. o controle das atividades potencial e/ou
efetivamente
XIV. a promoção do desenvolvimento económico e
socialintegrado com a sustentabilidade ambiental;
XV. o incentivo à pesquisa e ao estudo científico
e tecnológico, objetivando o conhecimento da
ecologia dos ecossistemas, seus desequilíbrios e a
solução de problemas ambientais existentes;
XVI. imposição ao usuário da contribuição pela
utilização de recursos naturais para fins económicos;
XVII. ' racionalização do uso do solo, do subsolo, da
água e do ar;
XVIII. a proteção, conservação e recuperação dos
recursos hídricas super$ciais, (lagos, lagoas e reger
vatórios, córregos, rios e outros cursos de água) das
nascentes e as águas subterrâneas

e

Piúma/ES, 22/10/2021

Paulo Celso Cola Pereira
Prefeito Municipal Protocolo 736763

Ponto Belo

Lei Complementar no 19/2018
Institui o Código Municipalde Meio Ambiente,
dispõe sobre a Política de Meio Ambiente e
sobre o Sistema Municipal de Meio Ambiente
para o Município de Ponto Belo, revoga a Lei
Complementar no 12/2010 e suas alterações,Revoga a Lei Ho 254/ 2007 e da outras
providências.
O Prefeito Municipalde Ponto Belo, Estado do
Espírito Santo,
FAÇO SABER, que a Câmara MunicipaIAprovou e eu
Sanciono a seguinte lei,

LIVROS
PARTE GERAL

TITULO l CAPITULO l
DISPOSIÇOES PRELIMINARES
Art. lo. Este Código, fundamentado na legislação
e nas necessidades locais, regula a ação do Poder
Público Municipal no estabelecimento de normas
de gestão ambiental, na preservação, conservação,
restauração, defesa, melhoria, recuperação e
proteção dos recursos naturais, no controle das
atividades potencialmente poluidoras e degradadoras
do meio ambiente equilibrado, bem de uso comum
do povo e essencialà qualidade de vida, de forma a
garantir o desenvolvimento sustentável.

Parágrafo único. A administração do uso dos
recursos naturais do Município de Ponto Belo
compreende. ainda, a observância das diretrizes
norteadoras do discíplinamento do uso do solo e
da ocupação territorial previsto na Lei Orgânica e
legislação correlata

CAPITU LO ll
DOS OBJETIVOS

Art. 3o. São objetivos da Política Municipaldo Meio
Ambiente

TITULO ll
DA POLITICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1 - executar e fazer cumprir, em âmbito municipal,
as Políticas Nacional e Estadual de Meio Ambiente
e demais políticas relacionadas à proteção do meio
ambiente suas atribuições;
11 - exercer a gestão dos recursos ambientais no
âmbito de;
111 - formular, executar e fazer cumprir a Política
Municipalde Meio Ambiente;
IV - promover, no Município, a integração de
programas e ações de órgãos e entidades da ad-
ministração pública federal, estadual e municipal,
relacionados à proteção e à gestão ambiental;

www.amunes.es.gov.br

CAPITULO l
DOS PRINCÍPIOS

Art. 2o. A Política Municipal do Meio Ambiente do
Município de Ponto Belo orienta-se pelos seguintes
prt ncipios :

1. a ação municipalna conservação, manutenção
e garantia dos ambientes naturais, em áreas urbanas
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