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o máximo no

CONTRATO NQ 104/202 ].

Pregão Eletrõnico ne 051/2021
Processo Administrativo RP 9801/2021

O MUNICÍPIO DE PLUMA, ES, pessoa jurídica de direito público interno, cona sede administi'atava à Av.

Felicindo Lopes, nQ237, Acaiaca, Piúrna/ES. inscrita no CNPJ/Mr sob o no 27.165.695/0001-18, cloravantc
:denominado CONTRATANTE, neste ato t'epiesentado pelo Exma. Sr. Prefeito PAULO CELSO COLA PEREIRA
brasileil'o, casado. inscrito no CPF n9 031.516.777-70, residente e domiciliado nesta cidade, dc outro lado, a

empresa VIX PRIME PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado. inscrita no CNPI
n.e 13.160.524/0001-91. com sede na Rua tlermes Santório, n.e 16. sala 03, bairi'o Jardim Ainéi'ica, Cidade

Cariacica /ES. CEP n.g 29.140-430, neste ato representado legalmente pelo Sr. Alisou rosé Andrade Simão.
CPF n9 096.386.227-84, doravante denominada CONTRATADA. t-esolvem firmar este CONTliATO nos termos

do procedimcrito licitatório do Pregão Eletrânico ne 051/2021, Processo ng 9801/2021, conforme a Lei n
8.666/1993, que se regerá n)ediante as Cláusulas c colldições que subseguem

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBTETO

1.1- Contratação de empresa especializada p!'estação do set'oiço de locação, fornecimento, colocação.

nstalação. manutenção. conservação e i'etii'ada de objetos c enfeites luminosos natalinos, árvore-de-natal e

pinheiros luminosos, flor sua pt'ópria i'csponsabilidade técnica e operacional no município de Piúrlia, gentio

nas vias públicas e praças da cidade, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste

nstrumento, com o fornecimento total de material e serviços, conforme cletalhamento e demais

condições constantes do Anexo 01, que integra o presente contrato para todos os fins.

1.2- O regime de execução contnitualscrá mcnoi' pi'eço global, devendo ser realizado conforme solicitação do

equisitante, iniciada em um prazo de até 05 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da Ordem de

Serviço, para iniciar a montagem da decoração natalina, que deverá ser concluída até r

dia 20 (vinte) de novembro do ano de 202]
1.3-Pei'iodo de pcrinanência da decai'ação natalina será até o dla 06 (seis) de janeiro de 2022

1.4-0 período de desmontagem da decoração natalina será de 15 Cquinze) dias corridos, contados a partir do

]ia 07 (sete) de janeiro de 2022

CLÁUSULA SEGUNDA , DO AMPARO LEGAL E DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1- O presente contrato decorreu da Licitação na modalidade de Pregão Eletrõnico, sob o nP 051/2021.
Processo Administrativo nQ 9.801/20211, nos moldes Do Dcci'eto ne l0.024/2019, Lei Federal n' l0.520/02 e

Lei Federaln' 8.666/93

2.2- Fazem parte integrante deste contrato todos os cjocumentos e instruções. inclusive as propostas, quc
compõem o Pregão Eletrânico nQ 0SI/2021, completando o presente contrato para todos os fins de direito,

independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos. ALISON JOSE Assinado+fa',v.a

ANDRADE :W'l*G.:oí

ci.ÁUsytA TERCnRA - DA VIGÊNCIA ãH;z84 63 12 4/:46 -€1+'0(1'

3.1 -- O contrato terá vigência pelo período de 05.(ginga) meses, contados a partir de sua assinatura.
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4.1 - O prazo para entrega terá início a partir do recebimento da Ordem de Sctviço emitida pelo próprio
requisitante no pt'azo fixado no item 1.2 da cláusula primeira

4.2 - A Secretaria requisitante, será responsávelpela gestão e fiscalização deste Contrato, em conjunto com o
Fiscal do Contrato designado, o Sr. Marco Antânio Xavier Santana, Mat8568 a quem caberá aprovar o (s)
serviço (s) a serem entregue, beill colmo atestar as notas fiscais.

IS DE DA REALI }0 SERVICO E DA FIS(:ALI

5.1 - As despesas
cot'terão à conta da

:iecot'rentes da execução do objeto desta Licitação

eguinte dotação Olçainejltária
modalidade Pregão

Órgão

Cultura

Dota ção
Natu reza de

Despesa

339039

Ficha l Fonte

513 l loo1/153000012001. 1339200362 .098

6.1-0 Município de Piúma/ES pagará a Contratada pela prestação do objeto o valor globalde R$ 389.700,00

(trezentos e oitenta e nove mne setecentos reais), conforme relação de itens do Anexo [ do Contrato.

6.2- No preço já estão incluídos todos os custos e despesas de prestação dc sclviços. dentre cães, direitos

trabalhistas, encat'gos sociais. seguros. frete, transporte, impostos, taxas, supervisão e quaisquer outros
ustos e benefícios, bcm como demais despesas necessárias à perfeita conclusão do objeto licitada que

porventura venham a incidir direta ou indiretamente sobre a prestação de serviços

'E DOS VALORES E REEQUILÍBRIO ECONÓMICO

7.1-0s preços são fixos e irreajustáveis no prazo de execução dos serviços contratados

SIMA0:0963862 SiMA0:09ó38ó22?84
Dados: 2021

2784 12:48:a7 -03'00

8.1.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo dc Referência e de sua proposta, cona a
alocação dos empregados necessál'los ao pet'feito cuiTlpriinento das cláusulas contratuais, além de fornecer e
tilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualiclacie c (luantidaclc

mínimas especificadas neste Teimo de Referência e em sua proposta

8.1- A CONTRATADA obriga-se a

8.1.2. Reparar, con'agir, remover ou substituir, às suas expensas, no totalou cm parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato. os serviços efetuados em que $e verificarem vícios. defeitos ou incorreções resultantes c
execução ou dos materiais empregados.

8.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo c
qualquer dano causado, devendo ressarcir imediatamente a Administração cn] sua integralidade, ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos
Contratada, o valor corresponder)te aos danos sofridos;



NIUNICIPIO DE PIU\IA
1.:S'l'.-\t)o 1)( ) 1.SPIRI'l'O S..\\''l'o

SI.:( 'I{I:'I'.Â.RI.4 \II ).I( 'II'.\I, I)I: .AI)\II\IS'IR.\('.\o
il geccon,{j'piuuKt.cs.go\ .llt - lcl {lXi35:0-5.1K7 - sttc': w w w .piuínites Fox.b

.\c

8.1.4. IJtilizar empregados habilitados e cona conllecimentos básicos tios serviços a sel'eltl executados. err
conformidade com as normas c determinações em vigor;

8.1.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público
ocupante de cai'go em comissão ou função dc' confiança no órgão Conta'atantc;

8.1.6. A empresa contratada deverá entregar ao setoi- responsável pela fiscalização do contrato, até o dia
trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes clocuíllentos

1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social
2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Aviva da l.Jnião, do Estado e do Município de
Piúma;

3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipalou Distritaldo domicílio ou sede do
contratado;
4) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e

5) Cei'tição Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT

8.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento clãs obrigações previstas ein Acordo, Convenção, Dissídio
Coletivo cle Trabalho ou equivalentes das categorias at)rangidos pelo contrato, por todas as obrigações
tl'abalhistas. sociais. pl'evidetlcíárias. tributárias e as demais previstas cm legislação específica, cuja
nadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;

8.1.8. Comunicar ao Fiscaldo contrato. no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocos'rência anormal
ou acidente que se vei'ifique no localdos serviços.

8.1.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou pol' seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local elos trabalhos, l)em como aos documentos relativos à
execução do empreendimento.

8.1.10. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada dc
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segui'onça de pessoas ou bens de terceiros

8.1.11. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas. e tudo o que for necessário à
execução dos serviços. durante a vigência do contrato.

8.1.12. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Tel'mo de Referência, iio
prazo determinado

8.1.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas cla legislação pertinente. cumprindo as
:determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o localdos serviços e lias melhores condições
de segurança, higiene e disciplina.

8.1.14. Submeter previamente. por escrito. à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudam)ças nos
métodos executivos que fujam às especificações do inernorialdescritivo.

8.i1.15. Não permitir a utilização dc clualquet trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maior'es de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos
em trai)alho soturno, perigoso ou insalubre;

8.1.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação

8.1.17. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato. a reserva de cargos prevista cm lci para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social. bem como as regras de acessibilidade

AUSONJOSt ::i;i'lgJ=« -1""
ANDRADE siuAo:m, ,?2 /8a
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previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei ne
13.146. de 2015

8.1.18. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

8.1.19. Arcar com o ónus decorrente de cvcntual equívoco no dimensionamento dos (quantitativos de sua
proposta. inclusive quanto aos custos vat'dáveis decorrentes dc fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale-transporte. devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, excito quando ocorrer algum
dos eventos arrolados nos incisos do $ 11P do art. S7 da Lei ng 8.666, de 1993.
8.1.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal. estadualou íllunicipal. as normas de
segurança da Contratante;
8.1.21. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais.
equipamentos e utensílios en] quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às
recomendações aceitas pela boa técnica, norrllas e legislação.
8.1.22. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, "a"e "b", do Anexo Vll-
F da Instrução Normativa BEGES/MP ng 5, de 25/05/2017
O direito de propriecjadc intelectualdos produtos clescnvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações
atualizações que vierem a ser realizadas. logo após o recebimento de cada parcela. de forma permaitente.
permitindo à Contratante distribuir. alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

8.1.23. Os direitos autorais da solução, do prometo, de suas especificações técnicas, da documentação
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceii'os subcontratados, ficando proibida a su-] utilização sem quc exista autorização
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

8.1.24. Responsabilizar-se pela padronização. pela compatibilidade. e pelo gerenciamento centralizado.

8.1.25. Realizar a transição contratualcom transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas
sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da contratante ou da nova
empresa que continuar'á a execução dos serviços.

8.2- A CONTRATANTE obriga-se a

8.2.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais e os te!'mos dc sua proposta
8.2.2. Exercer o acompanhalllento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado.
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia. mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos. e eitcaminhando os apontamentos à autor'idade competente pala as
providências cabíveis;
8.2.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as
soluções por ela propostas sejam as mais adequadas
8.2.4. Pagar à Contratada o valor resultante cla prestação clo serviço, no prazo e condições estabelecidas neste
Termo de Refe rência

8.2.5. Efetuar as retenções tributárias devid-3s sobre o valor da Nota Fiscal/natura da contratada, no que
couber

8.2.6. Não praticar ates de ingerência na administração da Contratada, tais como

a) exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada. devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsáveis por ela indicados. excito quando o objeto da contratação previa' o atendimento
direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário; ALISON JOSE A»«.,d.d.f.rma
b) direcionar a contratação de pessoas para trai)altlar nas empresas Contratadas; ANDRADE

digltalpor AllSON
COSE ANDRADt

SIMA0:0963 SIMAOÚ(M:{8h22/84
Dados: 2021.11.178622784 12:48:51-0.+'oo'
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c) promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada. mediante a utilização destes em
atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e ein relação à função específica })ara a qual
o trabalhador foi contratado; e

d) considerar os trabalhadores da Contratada colho colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade
esponsávelpela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens

8.2.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços obJeto do
contrato

8.2.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
Cientificar o órgão de t'epresentação judicial })ara adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento
das obrigações pela Conta'atada
8.2.9. Arquivar, entre outi'os documentos, pi'oJetos. "as t)uilt", especificações técnicas, orçamentos, telinos de
recebimento. contratos e aditamentos. relatórios de inspeções técllicas após o recebimento do serviço e
notificações expedidas.

CLÁUSULA NONA

9.1 - O pagamento será efetuado pela Conta'amante no prazo de 30 (trinta) dias. contados do t'ecebimento da
Nota Fiscal/natura, de acordo com os prazos de execução estabelecidos no item
9.2 - O primeiro pagamento se dará após a emissão da primeira nota fiscal, relativa à 80% [oitenta por cento)
dos serviços contratados, posterior'mente à realização da vistoria pela Secretaria de Cultura.
9.3 - O segundo pagamento se dará após a emissão da segunda nota fiscal. relativa à 20% (vinte por cento)
dos serviços contratados, no prazo de trinta dias após a desmontagem totaldos serviços contratados
9.4 - Os pagamentos decorrentes dc despe'sas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso ll
do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser etetuados no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, cont.lclos da data
da apresentação da Nota Fiscal/natura. nos tet'mos cto art. 5g. $ 3P, da Lei ne 8.666, dp 1993
9.5 - A emissão da Nota Fiscal/Futura será })t'eccdida do recebimento definitivo do serviço, conforme este
Tet'mo de Referência

9.6 - A Nota Fiscal ou Fatui'a deverá ser ol)rigatoriamente acompanhada da comprovação da regi.claridade
fiscal, constatada por meio de consultca on-linfa ao SICAF ou. na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sítios eletrânicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei ng 8.666. de

9.7 - A CONTRATADA, optante })elo Simples, deverá apresentar, juntamente com a noti{ fiscal/futura,
declaração, conforme modelo constante do Anexo IV dit Instrução Normativa SRF ng 480, de 15/12/2004
(substituído pelo Anexo IV constante da IN RFB n' 791, de 10 de dezcmbio de 2007). Caso não o faça, ficará
sujeita à retenção de imposto e contribuições, de acoi'do com a referida Instrução
9.8 - O setor competente para proceder o })agamento deve verificar se a Nota Fiscalou natura apresentada
expressa os elementos necessários e essenciais do documento. tais como:

o prazo de validade

::l;=,::::i:=;.. . «. '':ã. ..«'«',"''; "USOS J?SE R=$SRm
o período de prestação dos serviços; SIMA0:09638 ?l::Ê:l:09ósaó22zo
o valor a pagar; e eventualdestaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 622784 12:49:ls -03'00

9.9 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/natura, ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagarllcnto ficará sobrcstado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
9.9.1. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação,
não acarretando qualquer ânus para a Contratante.
9.10 - Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento. proporcional à irregularidade verificada, sem
prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada

1993

DO PAGAMENTO
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9.10.1. não produziu os resultados acordacjos.
9.10.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
9.10.3. deixou de utilizar os tnatet'país e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os
om qualidade ou quantidade inferior à demandada.

9.11. Será considerada dati] do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
9.12. Antes de cada pagamento à contratada. sel'á i'ealizada consulta para vei'ificar a manutenção das
condições dc habilitação exigidas no edital. Constatando-se a situação clc irregularidade da contratada, será
providenciada sua notificação. pot' escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, i'egularize sua situação
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a
critério da contratante. Não havendo regularização ou gentio a defesa considerada iml)rocedente. a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização cla regularidade fiscal quanto à
inadimplência da contratada. bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam
aclarados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos
9.13. Persistência a irregularidade, a contrzitalite deverá .3dotar as medidas necessárias à rescisão contratual

s autos do processo administrativo col'respondeste, assegurada à contratada a ampla defesa.
9.14. Quando do pagamento. será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial

prevista no artigo 31 da Lei 8.212. de 1993, quando couber.
É vedado o pagamento, a qualquer título, pcr serviços pt'estados. à empresa privada blue tenha en) seu quadro
societário servidor público da atava do órgão contratante. com fundamento na Lei de Diretrizes
)rçamentárias vigente.
9.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento. dcscle que a Contratada não tenha concorrido. de alguma
forma. para tanto. fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a
data do vencimento e o efetivo adimplemento da pai'cela ó calculada mediante a aplicação da seguinte
fórmula
EM = N x VP x l

EM = 1 x N x VP, sendo: EM = Encargos nloratórios; N = Número dc dias entre a d.3ta prevista para o
pagamento e a do efetivo pagaillento; VP = Valor da parcela a ser paga. l = Índice de compensação finilnceira =
0,00016438, assim apurado:l= (rX) 1=(6/ 100 )1= 0,00016438 TX = Percentualda taxa anual = 6% 365
9.14. Os valores pagos serão correspondentes aos serviços efetivamcnte executados, de acordo com a
demanda, em conformidade com a tabela de preços contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.1 - A Contratada deverá observar rigorosanente as condições estabelecidas no edital,
penalidades constantes no art. 7e da Lei nQ l0.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei
conforme o disposto

) advertência;
bl multa
c) suspensão temporária de participação em licitação.
d) declaração dc inidoneidade
) impedimento de licitar e contratei' corra a Administi'ação Pública

l0.2 - advertência - nos casos de:

a) descumprimento da obrigação no âmbito do procedimento licitatório;
b) descunlprimento de obrigação em fase de execução contratual.
l0.3 - multas - nos seguintes casos e percentuais:

sujeitando-se às
nP 8.666/1993.

ALISON JOSE
ANDRADE
SIMA0:0963
8622784

Assinado de forma
digltalpor ALISON
JOSE ANDRADE
SIMAO:0 9638622784
Dados: 2021,11.17
2:49:30 -03 '00'
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I0.3.1 - Será imposta ao fornecedor, pela autoridade competente, por atraso injustificado na entrega c
execução do contrato. e será aplicada nos seguintes percentuais
a) 0,33% (trinta e três centésimos poi' 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%, quc corresponde

até 30 (trinta) dias de atraso
b) 0.66 (% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega dc material ou execução de
serviços. calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à pat'te inadimplente. eil-
caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;
c) 5% (cinco por cento) subi'e o valor total do contrato/nota de empenho, pol descumprimento do prazo de
entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nas alíneas "a" c "b" deste Item;
=1) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pela inexecução total do contrato
l0.3.2 - A multa poderá ser aplicada cumulativatnente com outras sanções. segundo a n.ltureza e a gravidade
da falta cometida

l0.4 - suspensão temporária de participação em licitação:
l0.4.1 - Sanção imposta ao fornecedor, impedindo-o temporariamente de participar de licitações e cle
contratam' com Administração, pelo prí]zo que esta fixar e será arbitrado de acordo cona a natureza e a
gravidade da falta. respeitado o limite dLt 02 (dois) anos.
l0.5 - impedimento de licitar e contratar com a Administração:
l0.5.1 - 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 conta'ato e das demais cominações
legais, ggi29cificamente nas hipóteses cm que o licitante. deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame. ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta. fhlhai ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidõneo ou cometer fraude fiscal
l0.6 - declaração de inidoneidade
l0.6.1 - declaração de inidoneidade para licitar ou conüatar com a Administração Púl)laca, citquanto
pel'durarem os motivos determinantes cla punição ou até que se)a promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade. que será concedida sempt'e que o contratado ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no Item 6.4.1
l0.6.2 - A declamação de inidoneidade para licitar e contratam' com a Administração Pública sela declarada em
função da natureza e gi'avidade da falta cometida.
I0.7 - As multas previstas no Item 6.3 serão descontadas. de imediato, do pagaillento devido ou cobradas
judicialmente. se tor o caso

l0.8 - Da aplicação de penalidades caberá i'ecurso, conforme disposto no art. 109 da Lci nQ 8.666/1993;

l0.9 - As sanções adíllinistrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo.
assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras

a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor clo 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 clãs i'azões de defesa;

c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar cla intimação, excito na
hipótese de declaração dc inidoneidade, ern que o prazo será de lO (dez) dias consecutivos, deveitdo, em
ambos os casos, ser observada a I'agia do al'tigo 110 da Lei FederalnP. 8666/93;

d) O licitaílte contratado comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças cle endereço ocorridas
curso do processo licitatório e da vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao
localanteriormente indicado, na ausência da comunicação;

A--SO~ COSE ::l':ilU'l;='i:lal;l,.
SIMA0:09638622784 Oados iOZ11117
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e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocona a sua apresentação, o órgão promotor do
certame proferirá decisão fundatnentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de
ecurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federalne. 8.666/93

IO.IO - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão
ser cobrados judicialmente ou desconta(!os dos valores devidos ao licitante contratado, relativos às parcelas
efetivamente executadas do corltrato;

10.11 - Nas hipóteses el-r} 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

IO.12 - Em qualquer caso, sc após o desconto dos valores relativos às multas restam valor residual em
desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicialda diferença.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA . DA RESCISÃO

11.1 - Constituen] íilotivos de rescisão do contrato

b)o cumprimento irt'emular de cláusulas contratuais;

c)a paralisação do serviço/fornecimento. 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 stlperiores;

e)cometimento reiterado de falhas na sua execução, anotadas em registro próprio. pelo representante da

CONTRATANTE designado pala acompanhamento e fiscalização deste contrato;

f)a decretação dc falência ou a instauração de insolvêt)cia civil(recuperação judicialou extrajudicial)

g)a dissolução da sociedade;

h)a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a
execução deste contrato;

)razões de interesse público, de alta relevância e, amplo conhecimento, justificadas e dctelminadas pela
máxima autoridade da esfera administrativa da CONTRATANTE e exaiadas no processo .aclministi'ativo a que
se Fere re este contrato

j)a supressão. por parte da CONTRATANTE do fornecimento, acarretando )nodificação 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 dc
fornecimento cto objeto, salvo en] caso de calamidade pública, grave pel'turbação da oi'dem interna ou guerra,

assegurado, à CONTRATADA, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suds obrigações até que
seja normalizada a situação;

l)a ocorrência de caso fortuito ou de força maior. regularmente comprovada. impeditiva da execução deste
ontrato

m)descumpiimento do disposto no inciso V do .3rt. 27, da l.ei 8.666. sem prejuízo das sanções penais cabíveis

11.2- A rescisão deste contrato poderá ser: AUSON JOSE A ssinada de forma digital
nor AllSON JOSF ANDRADF

a)determinada por ato unilatcrale csci'ito da CONTRATANTE; ANDRADE SiUA0:09õ38ó22 ZS4

SIMAO :09638622 784 oaclos.: a02i.li.lz 12:solo;

a)o não cumprimento de cláusulas contratuaisrii (i l l l.
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b)amigável, por acordo entre as partes. reduzida a termo. desde que haja conveniência pal'a CONTRATANTE;

c)judicial, nos termos da legislação processual

11.3- Os casos dc rescisão contratual serão formalmente motivados, nos autos do processo, assegurado o

contraditório e a ampla defesa

12.1- O ato administrativo praticado no curso do contrato estará sujeito à interposição de recurso.

termos do Art. 109 da Lei ng 8.666/93 e inciso XXXIV do Art. 5e da Constituição Federal, que deverá sei
protocolado no endereço mencionado itcste Conta'ato.

12.2- Dos ates da Administração referentes a este Contrato cabem

12.2.1- Recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da ciência clo Contratado da decisão, nos casos de
a)Aplicação das penas de advei'tência. multa ou de suspensão temporária.

b)Rescisão do contrato a que se refere o incisa [ dQ art. 79 da Lei 8.666/93

12.2.2- Representação no prazo de 05 (cinco) dias úteis da decisão relacionada cor]] o objeto do Contrato, lias

hipóteses não previstas no Item anterior
12.2.3- Pedido dc rcconsideração da decisão do Prefeito Municipalque aplicar a penalidade de declaração de

inidoneidade, no prazo dc ]O (dez) dias (]a intit»ação do ato. podendo reconsidenlr ou manter sua decisão.

12.3- A cotnunicação e o procedimento de aplicação das penalidades deverá ocorrer por notificação pessoa

ou por correspondência com aviso de recebimento, e por Diário Oficial. no caso de não ser possívellocalizar a
Contratada

12.4- Os rccui'sos previstos nesta Cláusula terá efeito suspensivo.
12.5- A aplicação das penalidades será decidida pela autoridade competente. sendo os eventuais i'ccursos

leias 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 TERCEIRA . DA ANTICORRUPCÃO

13.1 - Para a execução deste contrato. nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se conlpronietcr a dar a

quem quer que seja. ou aceitar ou se comprometem' a aceitar dc 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 (]ualquel espécie que constituam pt'ática ilegal ou de corrupção, seja cle forma
direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato. ou de outra forma a ele não i'elacionada, devendo garantir

ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma

CLÁUSULA DÉCIMA OUARTA - DA PUBLICAÇÃO

14.1 - A CONTRATANTE l)rovidenciará a publicação oficialdo extt'ato deste contrato

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. i+ DO FORO
15.1- Para dirimir as questões oriundas do presente contrato será competente o toro da Comarca dc Piúilla-

].5.2- Para firmeza e como prova de haver'em entre si, justos e avençados, é lavrado o presente contrato. em
03 (três) vias de igualteor e valia, assinadas pelas partes e 02 (duas) testemunhas. AI.l:?N JOSE t:.:i:l'll

ANDRADE :"l' AI lq- lw ilisi ANl;nA'

SIMA0:09Q38ê22? .iüüa.:: !!!! ! ! !! ;! :.'-lo

ES
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Piúma - ES, 17 de novembro de 20

PAULO
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ALISON COSE ANDRADE SIMAO
VIX PRIME PRODUÇOES E SERVIÇOS EIRELI

Testemunhas
iüÁ...

Nome: Lorena MaFin
CPF: 097.264.237 40 .

Nome: Rosilene WonrrlElll(1lÉlrblinoso
CPF;094 .072 .927 -03



Vitória, quinta-feira. 18 de Novembro de 2021

4.1. Cronograma
CRONOGRAMA PREVISTO ; DIAS
Publicação do Edital j15./10/2021

Inscrição e Entrega da Documentação
De 22/10/2021 a 19/11/2021

Ponto Belo

Contrato

Impugna②o do Edital 15 a 19/10/2021 CONTRATO NO 87/2021

Análise de mérito . de caráter eliminatória l22/11/2021

e classificatório(julgamento) das
propostas.

Publicação do íesuitada parcial E 26/11/2021

Período de impugnação e Julgamento 29/11/2021
dos recursos:

HOF.IOLOGAÇAO
Divulgação do Resultado Final
O prazo para o pagamento da
premiação .será de até 15 (qui.nze)
dias úteis da divulgação dos pracetas
premiados e da assinatura do Termo de
Contrato por meio de depósito bancário

rmada pelo proponente, cujo titular
exclusivamente, o próprio autor do

a 24/11/2021
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PONTO BELO E A V.A. DE JESUS CONSTRUTORA PK

a 30/11/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO.
doravante denominada CONTRATANTE, neste
ato representado ppr seu Prefeito, Sr.o JAIME
SANTOS OLIVEIRA JUNiOR, portador da Carteira de
Identidade no 292.561 SSP/ES e CPF no 526.776.217-
20, residente e domlciliado Rua Guanabara. s/n.
Centro, Ponto Belo/ES e a empresa V A DE JESUS
CONSTRUTORA PK, CNPJ 30.628.469/0001-30,
doravante denominada CONTRATADA, representada
neste ato pelo seu representante o sr. Valdir Antõnio
de Jesus. CPF:4511769.81.7-34. nos termos do
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
decorrente de DISPENSA de licitação, Do 15/2021,
em conformidade com a Lei Federal 8.666/1993.
atendidas as cláusulas e condições que se enunciam
a seguir:

01/12/2021

02/12/2021

4.1.1 - O cronograma poderá ser modihcado a
critério da Comissão diante de fatos de relevante
nteresse público ou atraso na realização das fases
programadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - (FUNDAMENTAÇÃO E
OBJETO) O presente contrato encontra fundamento
legal no disposto no artigo 24, inciso 1, da Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, com as
altera ções introduzidas pela Lei Federalno 8.666/93
e tem como objeto a contratação de empresa espe-
cializada, para a construção de cabeceira de ponte
em estudas vacinais na rodovia ltamira x distrito do
Estrela do Norte no KM 01

Piúma/ES 16 de novembro de 2021
Protocolo 749390

Contrato

CONTRATO NO 104/2021
Pregão Eletrõnico NO 051/2021
PROCESSO N.o 9801/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLUMA/
ES - CNP] NO 27.165.695/0001-18.
fnNTRATADO: VIX PRIME PRODUÇÕES E SERVIÇOS

ELI, inscrita no CNPJ sob o no 13.160.524/0001-
91

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. - O prazo de vigência do contrato será de 4
(quatro) meses, contados a partir de sua assinatura.
2.2 - ó prazo para execução da obra é de até 4
(quatro) meses, contados a partir da emissão da
Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado, de
acordo com a lei

OBJETO: Contratação de empresa especializa-
da prestação do serviço de locação, fornecimento,
colocação, instalação, manutenção, conservação e
retirada de objetos e enfeites luminosos natalinos,
árvore-de-natal e pinheiros luminosos, por sua
própria responsabilidade técnica e operacional
no município de Piúma, sendo nas vias públicas e
praças da cidade, conforme condições, quantidades
e exigências estabelecidas neste instrumento, com o
fornecimento total de material e serviços, conforme
detalhamento e demais condições constantes do
Anexo 0]., que integra o presente contrato para
todos os fins
Valor Global : R$ 389.700,00 (trezentos
e oit.enta e nove mne setecentos reais)
VIGENCIA: 05 (anca) meses
17/11/2021 a ] 6/04/2022

2.3 0 início da obra dar-se-á em até 05 (cinco)
dias. contados da data de recebimento da Ordem de
Serviço, após assinatura do contrato

2.4 - A prorrogação dos prazos de execução e
vigência do contrato será precedida da corresponden-
te adequação do cronograma físico-financeiro, bem
como de justificativa e autorização da autoridade
competente para a celebração do ajuste,. devendo
ser formalizada nos autos do processo administra-
tivo

CLÁUSULA TERCEIRA - (PREÇO E PAGAMENTO)
A Contratante pagará ao Contratado a importância

estipulada na dispensa de licitação 15/2021, sendo
dever da contratada apresentação ao Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Transportes, junto ao
setor competente. de documento fiscal hábil (nota
Hscal correspondente), sem emendas ou usuras,
que será atestada pelo setor contratante.

Piúma/ES, 17/11/2021

Pa ulo Censo Cola Pe reira
Prefeito Municipal Protocolo 749110 CLÁUSULA QUARTA (VALOR GLOBAL) - O montante

www.amunes.es.gov.br
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