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CONTRATO N' 098/2021

Processo Administrativo Ro 9166/221

O Município de Piúma/ES pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Feliciano Lopes:
n' 237 - Acaiaca -- Piúma/ES, CEP 29.2850-000, inscrito no CNPJ sob o n' 27.165.695/0001-
18, neste ato representado pelo Sr. PAULO CELSO COLA PEREIRA brasileiro, casado,
nscrito no CPF n' 031.516.777-70 cédula de identidade n ' 1550.352 SPTC/ES,e através do
Fundo Municipalde Saúde, inscrito no CNPJ sob o no 14.801.768/0001-79, pessoa jurídica
direito público, com sede na Av. Feliciano Lopes n' 238, Acaiaca, neste ato representado pela
Secretária Municipalde Saúde Sra. Mariana Metri Miranda, inscrita no CPF n' 149.701.117-58
doravante denominado CONTRATANTE. e empresa VITORIA PRIME RENTAL CAR
LOCAÇÃO E COMERCIO DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ
40.201.039/0001-91, com sede na Rod. do Sol, n' 2780, sala 1.306, Bairro Praia de ltaparica,
CEP:29102-020, Vila Velha/ES, representada neste ato pelo sr. Thiago Souza Alvarenga,
CPF n' 146.207.207-04, mais adiante denominado CONTRATADO, resolvem mutuamente
celebrar o presente instrumento contratual, nos termos aqui pactuados, mediante as cláusulas
e condições a seguir, proveniente da Adesão a Ata de Registro de Preços N'075/2021, Oriunda
do Pregão Presencial N'. 020/2021, Processo Administrativo N'. 5890/2021, do Município de
Cariacica, em conformidade na Lei Federal N'. 8.666/1993 suas ulteriores alterações e Lei
FederaIN'. l0.520/2002

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJ ETO

1.1. 0 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

2.1. O serviço ora contratado será prestado mediante provocação do órgão requlsitante que o
fará por meio de uma "Ordem de Serviços'

éi.ÁÜSÜI.À SEGUNDA - CONOiÇÕES OE EXECUÇÃO

2.2. Recebida a Ordem de Serviços a CONTRATADA deverá obedecer aos prazos de início e
conclusão ali definidos

2.3. A CONTRATADA se obriga a prestar os serviços proposto e aceito pelo Município
obedecendo rigorosamente às especificações detalhadas, constante do anexo único deste
nstrumento contratual

2.4. A CONTRATADA se obriga a prestar o serviço proposto e aceito pelo Município
obedecendo rigorosamente as especificações detalhadas por ocasião da licitação.

2.5. A eventualaceitação do objeto por parte do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA
da responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a
se verificar posteriormente

2.6. O prazo da prestação do serviço admite prorrogação, a critério do órgão requisitante
devendo serjustificado por escrito, ou desde que ocorra algum dos seguintes motivos:



XIUXICIPIO DE PitíViA
ESTAI)o DO ESPÍRITO SANTO

SI.:CRl:T.A.RI.\ \IL:\ICIP.41. 1)1.: AI)NIINISTI{.4C'.\O
RuiiF'cliciano l.opus. 23K - 13. Atüiacü - I'iúmu (ES) - ( EP 29.2s5-(i00

g!!y)nyipiuma.cs.gov.br - I'c1- (2Xili5:(1-S4S7 - site: www.piuma.cs.gu\.b:

a) Supervenlência de fato excepcionale imprevisível. estranho à vontade das partes. que
altere fundamentalmente as condições de prestação do serviço

b) Aumento das quantidades inicialmente previstas no Edital, nos limites permitidos na Le
8.666/93

c) Impedimento de acesso ao localda execução do objeto por fato ou ato de terceiros
reconhecido pela Administração em documentos contemporâneos a sua ocorrência;

d) Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração Municipal, sem prejuízo das
sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

2.7. A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados que estejam em
desacordo com as especificações e condições estabelecidas neste termo contratual, fixando
prazo para regularização.

2.8. O recebimento provisório será feito na forma do art. 73, 1 'a" da Lei 8.666/93

2.8.1. Procedida a conferência da conformidade do objeto em qualidade, quantidade e
especificações técnicas com o que fora contratado será lavrado o termo de seu recebimento
definitivo

2.8.1.1. O recebimento provisório ou definitivo não exime o contratado das
responsabilidades e sanções por eventuais imperfeições posteriormente identificadas

2.9. O órgão requisitante não será obrigado a usar o quantitativo totaldo objeto contratado,
podendo assim, haver variação a menor ou a maior dos quantitativos, nos limites permitidos
por Lei

2.10. DA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E CONDIÇÕES DE USO
2.10.1. A contratada será a única responsável por toda a manutenção (preventiva ou
corretiva), inclusive pela substituição de peças quando necessário, devendo providenciar
todos os recursos necessários e arcar com respectivos ónus, atendendo ao plano de
manutenção do fabricante do veículo.

2.10.2. As regulagens, alinhamentos, balanceamentos, revisões, troca de óleos, fluídos:
bem como as substituições de lâmpadas, baterias, cabos, componentes do motor, bicos,
filtros, correias, borrachas, vedações, pastilhas, mantas de freio e todos os itens necessários
para o bom funcionamento do veículo, correm por conta da contratada e sem ónus para
contratante, com substituição imediata do veículo, quando necessário para devidos reparos
e ajustes
2.10.3. Veículos deverão ser mantidos em bom estado de conservação e funcionamento,
com a regulagem dos motores dentro dos padrões de fábrica, equipados com os acessórios:
sobressalentes e ferramentas convencionais e os especificados em contrato.

2.10.4. Estão incluídos na manutenção, os reparos dos pneus e a substituição de pneus
gastos por novos, não sendo permitida a utilização de pneus recauchutados nos veículos
lacados

2.10.5. Para realização das manutenções dos veículos, estes por sua vez poderão se
ausentar pelo período máximo de 2 horas a contar do momento da entrada do veículo na
oficina da contratada. Caso o período seja superior ao supracitado, o veículo em questão,
deverá ser substituído por outro de mesmas características.

2.10.6. A contratada deverá manter os veículos limpos, providenciando e arcando com as
despesas de limpeza, higienização e lavagem, inclusive mediante substituição temporária do
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veículo por outro de características semelhantes e tanque cheio, quando necessário, de
forma não haver descontinuidade dos serviços

2.10.7. As lavagens deverão ser realizadas fora dos períodos de execução dos serviços
2.10.8. O veículo a ser substituído, em caráter permanente ou temporário, só será recolhido
pela contratada, mediante apresentação do novo veículo devidamente regularizado e em
condições de utilização.

2.10.9. A contratada deve permitir a utilização nas laterais do veículo, bem como na parte
traseira a colocação de adesivos com logotipo e nomes do poder executivo municipal, bem
como outros indicativos que se façam necessários para boa atividade da frota da Prefeitura
Municipal de Cariacica.

2.10.10. Manutenção preventiva, corretiva e troca de pneus, por desgaste natural e por
avaria, regulagens, trocas de óleos e fluídos e substituições de lâmpadas, serão por conta
da contratada, com substituição imediata do veículo, por outro de características
semelhantes e tanque cheio, de forma a não ocorrer descontinuidade no serviço.

2.10.11. Veículos que apresentarem defeitos deverão ser substituídos imediatamente por
outro veículo de mesmas características, conforme orientação da Coordenação da Frota de
Ve ículos Leves

3.1. Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este Contrato correrá a
cargo da seguinte dotação orçamentária e elemento de despesa

Dotação Orçamentada Natureza da

Operação

Ficha Fonte Secretaria

oooo08001.1030200182.0s7 1339039 i78 1211/1530/1214 ISaúde

CLÁUSULA QUARTA DO VALOR DO CONTRATO

4.1. O valor do presente Contrato é de R$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais)

4.2. No valor contratado estão inclusas todas as despesas necessárias à prestação do serviço
tributos e encargos de terceiros.

étÁtjÉÚLA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a aceitação do objeto entregue
mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo órgão competente

5.1.1. Quando do pagamento a Administração promoverá a verificação da manutenção das
condições de habilitação do contratado, razão pela qual a nota fiscal deverá vir
acompanhada das certidões de regularidade perante

a. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
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b. Fazenda Federal(Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativos a tributos federais
conforme Portaria PGFN/RFB N' 1751/2014)

c. Fazenda Estadual

d. Fazenda Municipalda sede do fornecedor e do Município de Cariacica

e. Justiça Trabalhista (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNOT)

5.2. Não será admitida a antecipação de pagamento

5.3. Das notas fiscais/faturas deverá constar, além dos preços da proposta aceita, o n' da
agência bancária, o nome do banco e número da conta da empresa, n' do processo e da
Autorização de Fornecimento.

5.4. Ocorrendo erros nas Notas Fiscais/Faturas, as mesmas serão devolvidas ao contratado
para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data
da apresentação da Nota Fiscal/Fatura corrigida.

5.5. Os pagamentos poderão ser sustados nos seguintes casos:

a. Não cumprimento das obrigações assumidas

b. Não execução dos serviços nas condições estabelecidasl

5.6. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado enquanto perdurar qualquer pendência
de liquidação, ou obrigação que Ihe for imposta, sem que isto gere direito ao pleito de
reajustamento de preços ou correção.

5.7. Para emissão da Nota Fiscaldeverão ser considerados os seguintes dados do tomador:

Prefeitura Municipal de Piúma

Av. Feliciano Lopes, n' 237, Acaiaca, Piúma/ES CNPJ: 27.165.695/0001-18

5.8. Ocorrendo atraso no pagamento e desde que não tenha sido o contratado quem Ihe deu
causa, poderá, a requerimento deste ser Ihe compensada a mora por meio da aplicação da
seguinte fórmula
EM = 1 x N x VP

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

= 0,0001644 (índice de compensação financeira por dia de atrasa, assim apurado 1: (6/100)/

5-9. Empresários com crédito para com o Município, e que estiver em débito, será obrigado a
compensar o valor devido, objeto de parcelamento ou não, recebendo apenas a diferença
apurada a seu favor, conforme determina o art. 313 do C(5digo Tributário Municipal (LC
27/2009)

5.9.1. Excepciona-se a regra os débitos ajuizados garantidos por penhora.

365)

4
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oRAçõES CON'rRATUAiS

6.1. Este Contrato poderá ser alterado consoantes disposições do Art. 65, da Lei no. 8666/93.

6.2. A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, os acréscimos ou
supressões efetuadas até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialdo Contrato
conforme preceitua o $ 1' do artigo 65 da Lei n.' 8.666/93

6.3. O contratante poderá promover a recomposição do valor contratado objetivando a
manutenção do equilíbrio económico-financeiro iniciando contrato.

6.3.1. Quando a revisão se der a requerimento da CONTRATADA deverão ser observadas
pela mesma as seguintes condições:

a) Comprovação da ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou,
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea
económica extraordinária e extracontratuall

b) Demonstração por meio de planilha os efeitos dos fatos sobre os custos do contrato
como um todo e a comparação dos mesmos na relação entre os encargos do contratado
e a retribuição da administração para a justa remuneração dos serviçosl

6.3.2. Eventuais recomposições, quando admitidas, somente produzirão efeitos sobre os
serviços prestados a partir da data do seu requerimento, assim entendido como aquela do
seu registro no protocolo geraldo contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1. É vedada a cessão do objeto deste contrato

7.2. É vedada a subcontratação parcialou totaldo objeto principal(locação dos veículos), por
oportunidade e conveniência da Administração. garantindo a economicidade por não haver a
sobreposição de fornecedores

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

8.1. Compete ao CONTRATANTE

8.1.1. Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares necessários à
execução do contrato.
8.1.2. Notificar à CONTRATADA, por escrito, quaisquer irregularidades que venham a
ocorrer, em função da execução do contrato

8.1.3. Efetuar o Pagamento no prazo estabelecido neste termo contratual

8.1.4. Pagar na data correta, à Contratada, o preço acordado para locação, respeitado o
respectivo contrato

8.1.5. Responsabilizar-se por toda e qualquer franquia proveniente de troca do veículo:
mesmo em decorrência de furto ou acidente, quando o veículo estiver a disposição da
secretaria requisitante;
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8.1.6. Responsabilizar-se pelo pagamento da franquia de R$ 1.000.00 (um mil reais)
nclusive para casos de acidentes, roubo e decorrido de mau uso do veículos

8.1.7. Usar os veículos respeitando suas características e especificações, empregando
condutores habilitados, que deverão conduzi-los de acordo com as regras de circulaçãol

8.1.8. Todas as despesas com multas de trânsito e combustível, bem como o pagamento de
pedágios, desde que incidam sobre veículo no momento da guarda é responsabilidade do
contratante, e desde que durante a prestação do serviço, correrão por conta da contratantes

8.1.9. Comunicar à Contratada, o mais breve possível, todas as irregularidades verificadas
no estado dos veículos que afetem sua normalidade de uso, para a devida regularizaçãol

8.1.10. Providenciar boletim de ocorrência policial, em caso de acidentes,
roubo de veículos, e encaminhar imediatamente à Contratadas

ncêndios ou

8.1.11. Devolver os veículos reservas com tanque de combustível cheio, por ocasião do
término das imobilizaçõesl

8.1.12. Responsabilizar-se pelo pagamento das multas de trânsito, ocorridas no período da
locação, em que seus motoristas derem causa;

8.1.13. Designar servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução
dos serviços

8.2.1. Responsabilizar-se por quaisquer danos/prejuízos pessoais e/ou materiais causados a
terceiros ou à Administração, decorrentes de ação ou omissão, culposa ou dolosa, praticada
por seus empregados e prepostos, salvo danos/prejuízos resultantes de caso fortuito ou de
força maiorl

8.2. Compete à CONTRATADA

8.2.2. Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e
comerciais decorrentes da execução do objeto, sem ónus para o municípios

8.2.3. Cuidar de que estejam sendo adotadas todas as medidas de segurança de seus
trabalhadores, nos termos da legislação vigente, particularmente quanto ao uso de EPI
quando for o caso

8.2.4. Notificar à Administração, imediatamente e por escrito, quaisquer irregularidades que
venham a ocorrer na prestação dos serviços;

8.2.5. Manter seus funcionários devidamente identificados por crachás durante a prestação
do serviços

8.2.6. Responder pelas despesas decorrentes de qualquer infração seja qualfor desde que
praticada por seus funcionários na prestação dos serviçosl

8.2.7. Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
licitação, durante a prestação dos serviços.

8.2.8. Assegurar o cumprimento de garantias quanto à qualidade,
funcionalidade dos serviços

por ocasião da

durabilidade e

8.2.9. Não transferir a outrem, no todo ou em parte o objeto desta licitação

8.2.10. Isentar o Município de Piúma de qualquer ónus relativos à prestação dos serviços

8.2.11. Executar o serviço dentro do prazo estipulado e no localdeterminado
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8.2.12. A contratada arcará com as despesas relativas ao emplacamento e licenciamento
dos veículos durante o período de locação e deverá manter atualizada a respectiva
documentação (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos). devendo o documento
de porte obrigatório ser encaminhado para o contratante dentro dos prazos legalmente
estabelecidos, quando da sua primeira emissão ou durante a troca de exercício, salvo as
multas de trânsito e despesas com combustível, bem como o pagamento de pedágios, que
correrão por conta da contratante, quando do seu ato de utilização de veículo locado

8.2.13. A contratada deverá disponibilizar os veículos devidamente emplacados no estado
do Espírito Santo e em número suficiente para comportar eventuais substituições por
ndisponibilidade, de modo a garantir a continuidade dos serviços, observado o prazo
estipulado neste Termo para substituição

8.2.14, Arcar com todas as multas de trânsito e despesas com combustível, bem como o
pagamento de pedágios, que não ocorrerem durante a utilização do veículo pela
contratante, ou seja, quando o veículo estiver sobre guarda da contratada

8.2.15, Se responsabilizar pelo perfeito funcionamento do veículo locado, objeto do contrato
inclusive nas eventuais trocas de peças que apresentarem defeitos, providenciando a sua
substituição quando necessário, não gerando ónus para o contratantes

8.2.16. A substituição dos pneus deverá ocorrer automaticamente toda vez que o Limite
Internacionalde Segurança (TWI) for atingido em qualquer parte da banda de rodagem ou a
cada 30.000 KM rodados. o que ocorrer primeiro, substituindo simultaneamente os 02 (dois)
pneus de cada eixos

8.2.17. Por ocasião da substituição ou reposição de peças, acessórios e pneus, estes
deverão ser originais de fábrica, da mesma marca recomendada pelo fabricante do veículo
não podendo ser similares, genéricos, recauchutados, manufaturados, reciclados (remold)
recuperados ou assemelhados. No caso específico de pneus, a substituição será por pneus
novos sem câmara e sem uso.

8.2.18. Os novos pneus deverão ser iguais (marca, modelo medidas) aos originais de
fá brica

8.2.19. Em cada troca, deverá ser feito o alinhamento, balanceamento e cambagem. Deverá
ser apresentado nota fiscaldos pneus e semiços

8.2.20. Possuir sede ou filialcom capacidade administrativa e operacionalem um raio de até
100km da sede do município, para a perfeita execução dos serviços, concernentes às
substituições, manutenções e outros. dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias

8.2.21. Manter os veículos equipados em conformidade com o previsto nas normas
nstituídas pelo Sistema Nacionalde Trânsito Brasileiros

8.2.22. Prestar serviços de manutenções e lavagens em uma base que contenha no máximo
um raio de 10 km do Prefeitura Municipal de Piúma, visando a economicidade de
combustíveis com deslocamento e mão de obra dos motoristasl

8.2.22.1. A contratada. deverá fornecer mensalmente a cada 01 mês, 04 tickets por
veículo, para execução de lavagem externa e limpeza interna, em estabelecimento
definido pela mesma, localizado preferencialmente na cidade sede da contratante, ou em
raio de distância não superior a lO (dez) quilómetros da sede da Contratante
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8.2.23. Indicar um representante domiciliado na cidade de Piúma, no ato da assinatura do
contrato, com poder para representar à contratada e atuar de forma conjunta com a
Coordenação de Frota de Veículos Leves, constituindo um elemento de ligação no
atendimento, com a finalidade de tomar providências, prestar e receber informações
nerentes à execução do contrato, quando solicitado, e a qualquer tempo, inclusive feriados

e fins de semanal

8.2.24. Quando solicitada, deverá fornecer o serviço de reboque sem ónus para contratante,
visando atender as imobilizações dos veículos locados que apresentarem problemas que
mpeçam seu uso e seu conserto no local, seja qualfor a localidade e horário da ocorrência;

8.2.25. Em caso de imobilizações dos veículos por acidente, legalização, manutenção ou
outra causa, durante trajeto, a contratada deverá tomar todas as providências necessárias
para atendimento imediato dos usuários em trânsito;

8.2.26. A contratada deverá suprir as imobilizações com veículos de características
dênticas, com tanque de combustívelcheio, no localonde se encontra o veículo, no prazo
máximo de 3 (três) horas na Grande Vitória, aqui definida pelos municípios de Vitória. Vila
Velha, Serra, Viana, Cariacica. Fundão, e Guarapari. e de 5 (cinco) horas no interior do
estado, de forma que não haja descontinuidade da utilizaçãol

8.2.27. Caso sejam constatadas deficiências que prejudiquem o desempenho do veículo
locado, a contratada deverá substituir o veículo imediatamente, por outro de mesma
especificação, equipamentos e acessórios de monitoramento até que sejam sanados os
problemas;

8.2.28. O automóveldeverá ter toda a documentação obrigatória, devidamente atualizada e
seguro total, sem franquia para contratante;

8.2.29. Responsabilizar-se por toda e qualquer franquia proveniente de troca do veículo,
mesmo em decorrência de furto ou acidente, quando o veículo não estiver a disposição da
secretaria requisitante

8.2.29.1. Manter os veículos segurados com cobertura total, no período de execução dos
serviços, ficando os órgãos e entidades participantes isentos plenamente de
responsabilidade em relação a quaisquer danos materiais, pessoais ou pecuniários,
nclusive de terceiros, decorrentes da utilização dos serviços da seguradora

8.2.29.1.1. Cobertura total, sem a participação da Contratante, para os casos de:

a) roubo, furto, inclusive de aparelhos de som. pneus rodas. calotas e antena
externa para rádio
b) incêndio
c) colisão
d) avarias de qualquer espécie, inclusive vidros. pneus. rodas, calosas, farole farol
de neblina

8.2.29.1.2. O seguro deverá dar cobertura a terceiros, sem a participação da
Contratada, fixando os valores da cobertura em

a) R$ 100.000,00 (cem milreais) para danos pessoais
b) R$ 100.000.00(cem milreais) para danos materiais.

8.2.29.2. A plena isenção de responsabilidade dos órgãos e entidades participantes
8
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estende-se também aos casos de avarias de menor monta. nos veículos tocados e de
terceiros, ocorridas de forma involuntária, decorrentes de uso e casos fortuitos e que não
ensejam a utilização dos serviços da seguradoras

8.2.30. Registrar as ocorrências havidas durante a execução do presente contrato, de tudo
dando ciência à contratante, respondendo integralmente por sua omissãol

8.2.31. Manter, durante toda execução do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na licitaçãol

8.2.32. Fornecer todas as informações necessárias para esclarecimento de dúvidas
solicitadas pela contratante no prazo de até 5 (cinco) dias

8.2.33. Ao iniciar a prestação do serviço, a contratada deverá apresentar ao gestor do
contrato a apólice de seguro correspondente ao veículo, bem como comprovar a sua
renovação a cada novo períodos

8.2.34. Ao entregar o veículo, a contratada deverá apresentar certidão de nada consta do
veículo, com a finalidade de comprovar a não existência de pendências de multas, DPVAT,
licenciamentos, ou outras obrigações

8.2.35. Observar a legislação ambiental, mantendo guarda de
regularidade, a exemplo dos relacionados a descarte de seus materiaisl

comprovantes de

8.2.36. Responsabilizar-se pelo ressarcimento de quaisquer danos diretos e indiretos,
comprovados, na execução das obrigações assumidas, respondendo por perdas e danos
pela infração cometida ou executada inadequadamentel

8.2.37. Possibilitar a contratante efetuar vistoria nas instalações da CONTRATADA a fim de
verificar as condições para atendimento do objeto contratual

8.2.38. Comunicar imediatamente à contratada qualquer alteração ocorrida no endereço,
razão social, telefones, conta bancária e outros documentos necessários para recebimento
de correspondência ou atualização de dados do contrato;

8.2.39. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas
nas normas regulamentadoras pertinentes:

8.2.40. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe
ntegralmente, os ónus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que
será exercida pela contratantes

8.2.41. Indenizar terceiros e/ou os órgãos participantes deste contrato, mesmo em caso de
ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos
causados, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fielobservância
às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes.
8.2.42. Manter durante toda a execução do Contrato as condições de garantia prestadas no
ato da assinatura deste termo.

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA

9.1. A contratada deverá apresentar à Administração, no prazo máximo de lO (dez) dias úteis
contados da data da assinatura deste termo contratual, comprovante de prestação de garantia
correspondente ao percentualde 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por
caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária

9.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de
mu!!ê de 0.2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo
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de 5% (cinco por cento), ficando desde já o CONTRATANTE autorizado a debita-la em
eventuais créditos da CONTRATADA

9.3. Sem prejuízo da penalidade de que trata a subcláusula anterior, o atraso superior a 25
(vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigação autorizará a Administração a promover a
formação da garantia contratual por meio da retenção dos haveres do contratado, até o limite
de 5% (cinco por cento) do valor totaldo contrato

9.3.1. A retenção efetuada nos termos da subcláusula anterior não gerará direito a nenhum
tipo de compensação financeira a contratada e poderá ser por ela levantada quando da
quitação de sua obrigação.

9.4. A contratada, a qualquer tempo, poderá substituir a retenção efetuada com base na
subcláusula 9.3 por qualquer das modalidades de garantia previstas em lei.

9.5. Ocorrendo majoração no valor contratado se obriga a contratada a promover a garantia
equivalente na forma disposta nesta cláusula

9.6. Se o valor da garantia for utilizado a qualquer título, a contratada obriga-se a fazer a
respectiva reposição no prazo máximo de lO (dez) dias úteis, contados da data em que for
notificada pela Administração

9.6.1. O descumprimento da obrigação de que trata a subcláusula 9.6 implicará na aplicação
do que dispõe as subcláusulas 9.2 e 9.3

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Nos termos do prescreve a Lei n' 8.666/93, o descumprimento total ou parcial do
presente contrato ensejará à contratada a aplicação de sanções, sem prejuízo de outras
providências de caráter administrativo e judicialvisando reparação de eventuais danos

10.1.1. As condutas e as respectivas sanções a que está passível a contratada são as
seguintes:

a) Descumprimento de cláusulas contratuais e outras obrigações assumidas
Advertência ;

b) Por atraso injustificado na prestação dos serviços: Multa moratória de 0,5% (cinco
décimos por cento) sobre o valor da nota fiscal, por dia, limitada a 10% (dez por cento);

c) Descumprimento do Objeto: Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato:

d) Vencido o prazo da advertência a contratada permanecer inadimplente: Suspensão
temporária da contratada de licitar e contratar com a Administração Pública Municipalpor
03 (três) meses

e) Aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses, sem que a
contratada tenha aditado as medidas corretivas no prazo determinado pela
Administração: Suspensão temporária da contratada de licitar e contratar com a
Administração Pública Municipalpor 06 (seis) meses

f) Alteração da quantidade ou qualidade na prestação dos serviços, Retardamento
imotivado da execução do serviço, de suas parcelas: Suspensão temporária da
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contratada de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal por 12 (doze)
meses

g) Utilizar na prestação dos serviços materiais falsificado, adulterado, deteriorado ou
danificado: Suspensão temporária da contratada de licitar e contratar com a
Administração Pública Municipalpor 24 (vinte e quatro) meses
h) Paralisação do serviço sem justa fundamentação e prévia comunicação à
Administração, sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscalno
recolhimento de qualquer tributo, apresentar documentação ou declaração falsas Falhar
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidõneo, cometer fraude
fiscal, sofrer condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos, demonstrarem não possuir idoneidade para contratar
com a Administração em virtude de atos ilícitos privados: Declaração de inidoneidade
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, a qual será concedida
sempre que a contratada ressarcir os prejuízos resultantes da sua conduta e depois de
decorrido o prazo das sanções de suspensão e impedimento aplicadas

l0.2. Na hipótese da aplicação de sanção fica assegurado à Contratada o direito à ampla
defesaeTe

l0.2.1. Ocorrendo a instauração do processo para a aplicação de sanção a contratada será
notificada para apresentar defesa prévia no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do
recebimento da notificação.

l0.2.1.1. No caso de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, o prazo para a defesa da contratada é de lO (dez) dias, a contar
do recebimento da notificação.

l0.2.2. O desatendimento à notificação importa o reconhecimento da veracidade dos fatos e
a preclusão do direito pela contratada, implicando na imediata aplicação da sanção prevista
em Lei e no edital

l0.2.3. No exercício de sua defesa a contratada poderá juntar documentos e pareceres
bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo

l0.2.4. A contratada incumbira provar os fatos e situações alegadas e, sem prejuízo da
autoridade processante, averiguar as situações indispensáveis à elucidação dos fatos e
mprescindíveis à formação do seu convencimento.

l0.3. A aplicação de três advertências, seguidas de justificativas não aceitas, poderá, a critério
da Administração causar a rescisão contratual.

l0.4. Na hipótese da aplicação de multa, em havendo garantia prestada, o valor será
descontado desta

l0.4.1. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta
responderá a contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Nacionalde
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ou equivalente. a partir do termo inicial, até a data do
efetivo recolhimento, ao qualserá descontada dos pagamentos devidos pela Administração
ou cobrada judicialmente.
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l0.4.2. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do
dia seguinte ao do vencimento do prazo de execução do serviço, se dia de expediente
normalno órgão ou entidade interessada, ou do primeiro dia útilseguinte.

l0.4.3. A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções
restritivas de direitos constantes deste Decreto

l0.5. Ocorrendo atraso injustificado na execução de serviços, o contrato poderá ser rescindido:
exceto se houver justificado interesse público em manter a avença, hipótese em que será
aplicada multa de acordo com a modalidade.

l0.6. Quando da aplicação de sanções em razão de apresentação documentação ou
declaração falsa, falha ou fraude na execução do contrato, inidoneidade de
comportamento e cometimento de fraude fiscal será feita comunicação ao Ministério
Público para adoção de providências cabíveis no âmbito daquela instituição.

l0.7. Independentemente das sanções administrativas cabíveis, a contratada ficará, ainda:
sujeita à responsabilização pelo pagamento das perdas e danos causados à Administração
Municipal

FCLÁÜSUI.A DÉCIMA PRIMEIRA - OA VIGÊNCIA CON'rRATUAL

11.1. 0 prazo de vigência do Contato será de 12 (doze) meses. contados a partir da data de
sua publicação

11.1.1. Emitida a Ordem de Serviço a contratada será convidada a retira-la no prazo máximo
de 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento da notificação. após o qual a mesma será
publicada no Diário Oficialdo Município gerando os seus efeitos legais.

J

11.2. Os prazos estabelecidos neste instrumento contratualpoderão ser prorrogados por iguais
e sucessivos períodos, até os limites estabelecidos no art. 57, lida Lei n' 8.666/93.

CLÁUSULA OECIMA SEGUNDA: OOS ÉÉÁ2ÓéI LOCAIS E CONDIÇÕES DE
ENTREGA

12.1. Os veículos serão entregues em dias úteis, no horário de expediente da Coordenação de
Frota de Veículos Leves, sendo preferencialmente entre 08:00 às 18:00 horas, no pátio
concernente à Prefeitura Municipalde Piúma que forem indicados

12.2. A contratada deverá arcar com as despesas com seguro e transporte dos veículos até os
locais de entrega

12.3. Os veículos em locação disponibilizados não poderão ser solicitados para a revisão
manutenção preventiva ou substituição, sem comunicação prévia, por escrito e com
antecedência mínima de, pelo menos, 2 (dois) dias úteis

12.4. Devido a necessidade e urgência dos veículos. deverão ser entregues em até 03 (três)
dias corridos, a contar da emissão da ordem de serviço, não podendo ser prorrogado pela
Administração
12.5. A Administração Contratante designará, formalmente, o servidor responsável pelo
recebimento do veículo, por meio de termo circunstanciado que comprove a adequação do
objeto aos termos deste contrato e pela atestação provisória e/ou definitiva dos mesmos em
até 05 (cinco) dias consecutivos
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12.6. Esta Administração reserva-se o direito de rejeitar no todo ou em parte os veículos
focados entregues, se constatados em desacordo com os termos do presente Termo de
Referência

12.7. A entrega em localou horário não previsto no presente instrumento contratualexime a
Administração da obrigação de realizar o recebimento, e não suspende a contagem do prazo
limite de entrega para os pedidosl

12.8. Na falta de entrega de quaisquer dos veículos cujo serviço de locação incumbe ao
detentor do contrato, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má
execução ou inexecução dos serviços objeto deste contrato e não a eximirá das penalidades a
que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas.

12.9. O seu objeto será recebido nos termos do art. 73, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO

Em caso de prorrogação do contrato, o preço proposto no lance finalserá reajustado, mediante
negociação entre as partes, tendo como limite máximo a variação cumulada do índice Nacional
de Preços ao Consumidor -- INPC, calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatísticas - IBGE, compreendida entre a data da apresentação da proposta e aquela em
que se verificar o aniversário anualda celebração do contrato.
ELÁÜéÜI.À ãÜIIÚtÀ QUARTA - OA RESCISÃO

14.1. A inexecução totalou parcialdo contrato enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

14.2. Constituem motivos para a rescisão do presente contrato

a) não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos

b) cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazosl

c) lentidão no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade
da conclusão do fornecimento nos prazos estipuladosl

e) paralisação do cumprimento do objeto sem justa causa e prévia comunicação à
Ad ministraçãol

f) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superioresl

g) decretação de falência ou a instauração de insolvência civil

h) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera Administrativa a que está subordinado o
CONTRATANTE, e exaradas no processo Administrativo a que se refere o Contrato.

14.3. Sendo conveniente a Administração Pública a rescisão do presente Contrato poderá
ocorrer de forma amigável, por acordo entre as partes, reduzindo a termo no processo as suas
razoes

14.3.1. Declarada a rescisão do Contrato, a CONTRATADA receberá do Contratante apenas
o pagamento relativo à parte do objeto realizado, depois de medidos e aprovados pela
fiscalização
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CLÁUSULA DECIMA QUINTA DA FISCALIZAÇÃO

15.1. A execução do presente Contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Luiz Gustavo
Rodrigues, Mat. 8577, nos termos do Artigo 67 da Lei n' 8.666/93, que deverá atestar a
realização dos serviços contratados

15.1.1. A ação da fiscalização não reduz nem tampouco exclui a responsabilidade da
Contratada perante a Administração e terceirosl

Representará a Contratada na execução do ajuste o Sr. Luiz Gustavo Rodrigues, Matrícula
8577

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA

êi.ÁUSULA DÉCIMA SéTiMA DA PUBLICAÇÃO

Caberá ao Contratante a publicação do extrato deste termo contratual

18.1. Fica eleito o foro da Comarca do Município de Piúma, para dirimir quaisquer dúvidas ou
contestações oriundas, direta ou indiretamente, deste instrumento, renunciando-se
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

E por estarem justos e acordados. assinam o presente contrata em 02 (duas) vias de igualteor
e forma juntamente com 02 (duas) testemunhas. igualmente signatárias

Piúma/ES, 21 de outubro de 2021 PAULO :#3ml
CENSO ãl=:l$COLA IÊIH%:t?

PEREIRA: =umw..
031s1677770RGg=

PAULO CELSO COLA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

THIAGO SOUZA Aççinõd. a ío«n- a g"alp"'

ALVARENGA:1462072 =;1=bll'..i4ó2ü/20/0.,
0704 Dados: }Oll.lü.Zi17 04:ül.03'00'

THIAGO SOUZA ALVARENGA

VITÓRIA PRIME MENTAL CAR - LACA ÇÃO E COMERCIO DE AUTOMÓVEIS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES EIRELt

Testemunhas

Nome: Lorena Mai:ià. Àiqisini

CPF:097. 264 . 237-40

Nome: Ro⑥ ine D Reinoso

CPF:094 .0 72.927- 03



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLUMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLUMA

CONTRATO 000098/2021

Processo: 009166 / 2021

CONTRATO N' 000098/2021

Empresa: VITORIA PRIME RENTAL CAR - LOCACAO E COMERCIO DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CO
CNPJ: 40.201.039/0001-91

Endereço: RODOVIA RODOVIA DO SOL, 2780 - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA - ES - CEP: 29102020

Secretaria OaOOaQa4 - SECRETA RIA MUNICIPAL DE SA UDE

Lote   :specüicação   Jnidade Quantidade   galar Total

  D0000836

LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO VAN
modelo 10 utilitário van. ve cubo automotor. tipo /an

teta alto. na cor oranca, com capacidade para
quatorze passageiro marca mercados
hera'sprinter 416/iveco dally minlbus( para dois
VelCUIQS   MES 12.000 8 503,00] 102.000.00

  D000083e

LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO VAN
mQdelQ 10 utilitáHo van, veicula autQmotor, tipo van
feto a]to. na çar nunca. cam capacidade para
quatorze passageiro marca merçedes
3enz/sprinter 416 iveco dally minibus ( para dois
veículos)   MES 2.000 B 5ao.ooo 02.aoo.oo

Totalda Secretaria: 204.000.00
Total Geral; 204.000.00



segunda+féira,i 2s de Outubfóde 2021

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

presenciais no CEIM. Amélia Lucas Faria, localizada
no Distrito de Cristaldo 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 do
mês de mês de outubro do ano de dois mil e vinte
e um.FUNDO 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
conhecimentodosinteressados, que fará realizarnodia

de Novembro de 2021, às 08h:30min. na sala de
Licitações da Prefeitura, o Pregão Presencial N'
N'014/2021FMS, do tiPO MENOR PREÇO LOTE.
Objetivando o registro de preços para aquisição de
eventuale futura aquisição de materialde consumo
e permanente, odontológico, médico, cirúrgico, Fi-
sioterápicos e ortopédicos, destinado à Secretaria
de Saúde deste município. O edital em 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: licitacao©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 soarem
Secretário Municipalde Educação

Decreto PMPC NO 033/2021Protocolo 736755

Piúma

Contrato

CONTRATO NO 098/2021
Adesão a Ata de Registro de Preços 075/2021,Pregão
Presencial NO.020/202t Processo Administrativo no
5890/2021 do Município de Cariacica
PROCESSO N.o 9166/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
PILIMA/ES - CNPJ NO 27. 165.695/0001-18
CONTRATADO: VITÓRIA PRIME RENTA!.. CAFÉ

LOCAÇÃO E COMERCIO DE AUTOMOVEISI
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 mil reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
25/10/2021 a 24/ 10/2022

cedro Canário

Portaria

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 Pereira
Prefeito Municipal

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

Protocolo 736761

CONTRATO NO 099/2021
Considerando a Nota Técnica COVID - 19 no
82/2020 - GEVS/LESA/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 NO..27.165.695/0001-18
CONTRATADO: SÂO CARLOS COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, inscrita na 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 Ro
005/2021(Planilha Orçamentária. Cronograma

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

RESOLVE

Art. l Ficam suspensas as aulas e atividades
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