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CONTRATO Ne 105/2021

Pregão Eletrânico ng 038/2021
Processo Administrativo ng 8608/2021

O MUNICÍPIO DE PLUMA, ES. pessoa Jurídica de direito público interno, cona sede administrativa à Rua
Felicindo Lopes, ne237, Acaiaca, Píúma/ES, inscrita no CNPJ/MF sob o no 27.165.695/0001-18, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmo. Sr. }'refeito PAULO CELSO COLA PEREIRA.
tlscrito no CPF sob nQ 031.516.777-70, brasileiro, casado, residente e domiciliaclo nesta cidade, de outro lado,

a empresa C & C ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA E PATRIMONIO S/S LTDA, pessoa jurídica de direito

privado, inscrita no CNPJ n.e 21.924.333/0001-87, com sede na Av. Espírito Santo, n.g 246, 2e Piso, bairro
Centro, Cidade Guaçuí/ES, CEP R.e 29.560-000, tel. (.28) 99956-5084, neste ato repl'esentado legalmente pelo

Sr. Pedro Emery Almança de Carvalho Araújo, CPF ne 142.564.837-13, doravante denominada

CONTRATADA, resolvem firmar este CONTRATO nos termos do procedimento licitatório do Pregão
Eletrânico ne 038/2021, Processo ng 8608/2021, conforme a Lei ne 8.666/1993, que se regerá mediante as

Cláusulas e condições que subseguet-n

CLÁUSUliA PRIMEIRA :T D0 0BIET0

1.1- Contratação de empresa especializada em atividades patrimoniais para CAPACITAR, TREINAR,
ORIENTAR E DAR APOIO TÉCNICO NO CONTROLE DA GESTÃO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS,

IMÓVEIS, INTANGÍVEIS E INFRAESTRUTURA, COM REGISTRO DE IMAGENS GEORREFERENCIADAS;
REALIZAR INVENTÁRIOS, AVALIAÇÕES, REAVALIAÇÕES. CONTROLE DE CUSTOS DAS CLASSES
CONTABEIS E SUAS SUB CLASSES; ALÉM DE REALIZAR A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE TODOS OS
DADOS PARA O SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIÚMA, confot'me detalhamento e demais condições constantes do Anexo 01. que integt'a o presente contrato

para todos os fins.

1.2- O regime de execução contratualserá menor preço global, devendo ser realizado conforme solicitação do
requisitante, iniciada en} un] prazo Máximo de 05 (cinco) dias, a contar do t'ecebimento da Ordem de Serviço

en)inda pela Secretaria requisitante.

2.1- O pt'esente contrato decai'reu da Licitação na modalidade de Pregão Eletrânico, sob o ng 038/2ü21
Processo Administrativo n9 4.527/2021, nos moldes Do Decreto ne l0.024/2019, Lei Federaln' lO.S20/02 e

Lei Federal n' 8.666/93

2.2- Fazem parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções, inclusit'e as flropostas, que
compõem o Pregão Ejetrânico ng 038/2021, completando o presente contrato para todos os fins de direito,

ndependentemente de sua tt'anscrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

CI.ÁUS{JLA TERCEIRAS.:il l)A VIGÊNCIA

3.1-- O contrato terá vigência pelo período de 06..(Seis) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo

sei' prorrogado nos moldes do art. 57 $1e da Lei ne 8.666/93
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4.1 - O prazo para entrega terá início a partir do recebimento da Ordem de Serviço emitida pelo próprio
requisitante no prazo fixado no item 1.2 da cláusula primeira
4.2 - A Secretaria requisitante, será responsávelpela gestão e fiscalização deste Contrato, em conjunto com o
Fiscal do Conta'ato designado, o Sr. Renato Luas Alfeu Alves, mat. 5220, a quem caberá aprova o (s)
produto (s) a sereill entregue, bem como atestar as notas fiscais.

5.1 - As despesas decorrentes da execução do objeto desta Licitação na modalidade Pregão Eletrõnico
correrão à conta da seguinte dotação orçamentária

órgão Dotação

339039

Ficha

80

Fonte

Secretaria de
Administração

000004001.0412200072.011 1001/1530

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR

6.1- O Município de Piúma/ES pagará a Contratada pela prestação do objeto o valor estimado de R$
355.660,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e sessenta reais), conforme relação de itens do
Anexo l do Contrato.

6.2- No preço lá estão incluídos todos os custos e despesas de prestação de serviços, dentre eles, direitos
t:rabalhistas. encargos sociais, seguros, frete, transporte, impostos, taxas, supervisão e quaisquer outros
custos e benefícios, bem como demais despesas necessárias à perfeita conclusão do objeto limitado que
porventura venham a incidir direta ou indiretamente sobre a prestação de serviços

CLÁUSULA SÉtiMA T DO REAJUSTE DQS VALORES E RIEQyitínnio ECONÓMICO
7.1- Os preços firmados entre os contratantes são passíveis de reajuste, desde que o contrato tenha duração
Igualou superior a um ano, após 12 (doze) meses a contar da data da apresentação da proposta, utilizando-se
a variação do IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo, mantido pelo IBGE - Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, adotando-se a seguinte fórmula:

Pr = P + (P x V)

Onde

Pr = preço reajustado, ou preço novo;
P = preço atual (antes do reajuste);
V = variação percentual obtida na forma do item 7.1 desta cláusula.
ou decréscimo de preço decorrente do t'eajuste

de modo que (P x V) significa o acréscimo

7.2 - Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA.
7.2.1. Caso a CONTRATAR)A não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo
ocorrerá a preclusão do direito.

Lg«c- 'Y
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7.2.2. Também ocorrerá a precjusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o

7.3 - Este Contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65, 11, "d", da Lei nP 8.666/1993, desde quc
haja interesse do CONTRATANTE, visando manter o equilíbrio económico-financeiro do contrato.
devidamente fundamentado e comprovado, atendidas as condições previstas em lei

ontrato

DAS OemCAC6tS DAS PARTES

8.1- A CONTRATANTE obriga-se a

8.1.1-Prestar informações à contratada que garantam o bom andamento dos trabalhos

8.1.2-Acompanhar o desenvolvimento das atividades. podendo solicitar ao representante da contratada
quando necessário. possíveis adeqt.cações na prestação dos serviços;

8.1.3- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, mediante representante especialmente designado, )los
termos do art. 67 da Lei Federalno 8.666/93.

8.1.4- Notificar à contratada, fo!'mal e tempestivamente, todas as irregularidades observadas no decai'rer da
prestação dos serviços:

8.1.5- Efetuar os pagamentos dentro dos prazos estipulados no contrato, mediante apresentação da nota
fiscal devidamente atestada pelo fiscal do contrato, no prazo pactuado.

8.2:.A.CONTRATADA obriga-se a

8.2.1. Acatar a fiscalização do serviço contratado, levado a efeito por pessoa designada pela contratante para
acompan})ar a execução do contrato e cujas solicitações deverão ser atendidas prontamente, bem como
comunicar à contratante quaisquer irregularidades detectadas;
8.2.2. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos,
contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por
eu empregado uma vez que não existe, no caso, vínculo empregatício deles com a contratante;

8.2.3. Responsabilizar-se pelas eventuais despesas necessárias à execução do serviço solicitado, qualquer que
seja o valor;
8.2.4. Disponibilizar "site" para gestão e monitoramento do inventário e avaliação a ser utilizado da data de
corte até a exportação finalpara o sistema utilizado pelo município
8.2.5. O acesso ao site e possíveis ct.istomizações da solução tem como objetivo de testar e adaptar a solução
as exigências para cumprir na íntegra as ETAPAS DE EXECUÇÃO -Anexo ].A.
8.2.6. Todo processo de importação e exportação de dados, configuração, parametrização, integrações e
possíveis customizações da solução é de inteira responsabilidade da CONTRATADAS
8.2.7. A Disponibilização do site não terá custos de instalação e manutenção para a CONTRATANTE, sendo de
nteira responsabilidade da CONTRATADA, as despesas com servidores, gadgets para coletar dados e

qualquer outra tecnologia utilizada pela CONTRATADA
8.2.8. O Acesso ao sistema de ensino (EAD). Fórum de Discussão de Gestão Patrimonial na etapa de
mplantação inicial deverá apresentar as seguintes características
8.2.8.1. Disponibilização da Plataforma de Ensino (EAD)
8.2.8.2. Disponibilização do Fórum de discussão para consulta e Discussão sobre a metodologia e execução \ '\

8.2.8.3. 1)isponibilização do Site par-l Gestão e Monitoramento do Inventário e disponibilização de coletoies \
=le dados
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8.2.8.4. Publicação e configuração de todos os sistemas e ou rtlicroservices de ensino a distância, fórum de
discussão, gestão patrimonial;

8.2.9. Configuração das regras do sistema com base nas Estrutura Administrativa e plano de logística.

8.2.10. Garantia: A licitante que for contratada garante que o site disponibilizado e demais tecnologias
correspondem às especificações por ela ofertados ATENDE NA iNTREGRA 0 anexo í..A ETAPAS DE
INVENTÁRIO E AVALIAÇÃO, e para talenvidará todos os esforços para sanar possíveis falllas e/ou substituí-
dos por outras ferramentas, para garantir o atendimento às referidas especificações.

8.2.11. Responsabilizar-se, integralmente, pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente
8.2.12. Gerenciar e manter. com recursos e meios próprios. as pessoas prestadoras de serviços. arcando com
todas as despesas, diretas ou indiretas. decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer
ânus a Prefeito.tra

8.2.13. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários e fiscais resultantes da execução do Contrato;

8.2.14. Iniciar as atividades no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do início de vigência do
contrato e emissão da referida ordem de serviço

8.2.15. Manter os empregados quando necessário. durante o horário de trabalho nas dependências da
Prefeitura ou em outras unidades da prefeitura devidaTnente identificados mediante uso permanente de
crachá. a set' fornecido pela CONTRATADA

8.2.16 Manter disciplina nos locais dos serviços, substituindo no prazo máximo de 24 (vinte e qt.litro) horas
após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela CONTRATANTE;

8.2.17. Reparar, corrigir, remover, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato
em (lue se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

8.2.18. Não transferir a outrem, no todo ou em parte. o objeto do presente contrato;

8.2.19. Manter, durante toda a execução do contrato a ser celebrado, as condições de habilitação e
qualificação exigidas no processo licitatório;

8.2.20. Comunicar a Prefeitura de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência de acidentes verificada no
curso da execução contratual

8.2.21. Executar os serviços no prazo determinado

8.2.22. Arcar com qualquer prejuízo causado à Administração ou a terceiros no cumprimento e execução dos
se rvlços ;

8.2.23. Realizar reuniões técnicas junto à equipe do CONTRATANTE para a customização dos sistemas às
especificações deste edita

8.2.24. Manter sigilo das informações obtidas

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO

9.1 - A nota fiscal/futura deverá ser apresentada ao fiscal do contrato, mensalmente, que deverá receber o
serviço nas condições aqui estabelecidas e anexar relatórios de execução dos serviços
9.2 - junto ao atesto será aposta a data e as ressalvas se houver.
9.3 - A NF dará origem ao Processo de Pedido de Pagamento que deverá ser aberto em até 05 dias do atesto
do recebimento.

9.4 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da abertura do Processo de Pedido de Pagamento.
9.5 - O })agamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em conta corrente
por eja indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de futuras com código de barras. uma vez
satisfeitas as condições estabelecidas no Edital.
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9.6 - O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado desde que
a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente
o que se refere às retenções tributárias

9.7 - A CONTRATADA. optante pelo Simples, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal/futura
declaração. conforme modelo constante do Anexo IV da Instrução Normativa SRF ne 480, de 15/12/2004
(substituído pe[o Anexo [V constante da ]N RFB n' 791, de ]O de dezembro de 2007). Caso não o faça, ficará
sujeita à retenção de imposto e contribuições, de acordo com a referida Instrução
9.8 - A nota fiscal/natura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e reapresentação,
interrompendo-se a contagem do prazo fixado no subitem acima que recomeçará a ser contado integralmente
a partir de sua reapresentação.
9.9 - O pagamento fica condicionado à prova de regularidade fiscal com as fazendas nacional. estadual e
municipal, além da Previdência Socialejunto ao fGTS (CRF e CNDT)
9.10 - A atualização financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela Administração,
desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para o atraso. Ê devida desde a data limite
fixada no CONTRATO para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela
9.11 - Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento poderão ser calculados com
utilização da seguinte fórmula
9.12. EM = N x VP x l

Onde: EM = Encargos moratórios; / N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; / VP = Valor da parcela a ser paga; / l= Índice de compensação financeira, assim apurado
9.13. 1; (TX/IOO) /365
TX = Percentualda taxa anualdo IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE
9.14. Os valores pagos serão correspondentes aos serviços efetivamente executados, de acordo com a
demanda, em conformidade com a tabela de preços contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA . DAS PENALIDADES

10.1 - A Contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas no edital, sujeitando-se às
penalidades constantes no art. 7e da Lei Rç l0.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei Re 8.666/1993
conforme o disposto
al advertências

b) multa
c) suspensão temporária de participação em licitação;
d) declaração de inidoneidi\de;
e) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública.
.l0.2 - advertência - nos casos de

) descumprimento da obrigação no âmbito do procedimento licitatório;
b) descumprimento de obrigação em fase de execução contratual.
l0.3 - multas - nos seguintes casos e percentuais:
I0.3.1 - Será imposta ao fornecedor. pela autoridade competente, por atraso injustificado na entrega ot.i
execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso. na entrega de material ou execução de
serviços. calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9.9%, que corresponde
a até 30 (trinta) dias de atraso;
b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso. na entrega de material ou execução de
serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso. sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em
caráter excepcional. e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

f,
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c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de
entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nas alíneas "a" e "b" deste Item
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empentlo, pela inexecução total do contrato.
l0.3.2 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade
da falta cometida.

l0.4 - suspensão temporária de participação em licitação
I0.4.1 - Sanção imposta ao fornecedor, impedindo-o temporariatnente de participar de licitações e de
contratar com Administração, pelo prazo que esta fixar e será arbitrado de acordo com a natureza e a
gravidade da falta, respeitado o limite de 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 pt'azo de
até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações
legais, S!!Egçl8gaOlgnlg nas hipóteses em que o lícitante, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidâneo ou cometer fraude fiscal.
l0.6 - declaração de inidoneidade
I0.6.1 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes c após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no Item 6.4.1
[0.6.2 - A dec]aração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será declarada em
função da natureza e gravidade da falta cometida
l0.7 - As multas })revistas no Item 6.3 serão descontadas, de imediato. do pagamento devido ou cobradas
judicialmente. se for o caso.

I0.8 - Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei De 8.666/1993;

l0.9 - As sanções administrativas somente serão aplicadas inedíante regular processo administrativo,
assegurada a ampla defesa e o conta'aditório, observando-se as seguintes regras:

a) Alltes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar o
licitante contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia

b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando,
no mínimo: a conduta do licitante reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a
sanção que se pretende aplicar, o prazo e o localde entrega das razões de defesa;

c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na
hipótese de declaração de inidoneidade, etn que o prazo será de lO (dez) dias consecutivos, devendo, em
ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federalne. 8666/93

d) O licitante contratado comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no
curso do processo licitatório e da vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao
localanteriormente indicado, na ausência da comunicação;

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do
certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de
recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal ng. 8.666/93;

IO.IO - Os montantes relativos às multas moratória e contpensatória aplicadas pela Administração poderão
ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado, relativos às parcelas
efetivamente executadas do contrato;

//
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10.11 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão
do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela
contratada

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

Ci.ÁUsui.A DÉCIMA PRIMEIRA:: D,A:RESCISÃO

11.1 - Constituem motivos de rescisão do contrato:

a) o não cumprimento de cláusulas contratuais;

b) o cumprimento irregular 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 superiores

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

CONTRATANTE designado para acompanhamento e fiscalização deste contrato

f) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil (recuperação judicial ou 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 determinadas pela
máxima autoridade da esfera administrativa da CONTRATANTE e exaltadas no processo administrativo a que

se refere este contra to;

1) a supressão, por parte da CONTRATANTE do fornecimento, acarretando modificação do valor inicial
atualizado do contrato além do limite de 25% (vinte e cinco por cento). exceto quando acordado pelas partes,

por meio de instrumento hábil.

k) atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes do
fornecimento do objeto. salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra
assegurado. à CONTRATADA. o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que

seja normalizada a situação
1) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste
contrato;

m) descumprímento do disposto no inciso V do art. 27, da Lei 8.666, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis

11.2- A rescisão deste contrato poderá ser

a) determinada por ato unilaterale escrito da CONTRATANTE

b) amigáve!. por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência })ara CONTRATANTE;

c) judicial, nos termos da legislação processual

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

contraditório e a ampla defesa. r\

PROCESSUAIS
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12.1- O ato administrativo praticado no curso do contrato estará sujeito à interposição de recurso, nos
termos do Art. 109 da Lei ne 8.666/93 e incisa XXX]V do Art:. 5e da Constituição Federal, que deverá ser
protocolado no endereço mencionado neste Contrato.

12.2- Dos fitos da Administração referentes a este Contrato cabem

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

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

12.2.2- Representação no prazo de 05 (cinco) dias úteis da decisão relacionada com o objeto do Contrato, nas
hipóteses não previstas no Item anterior

2.2.3- Pedido de reconsideração da decisão do Prefeito Municipal que aplicar a penalidade de declaração de

nidoneidade. no prazo de lO (dez) dias da intimação do ato, podendo reconsiderar ou manter sua decisão

12.3- A comunicação e o procedimento de aplicação das penalidades deverá ocorrer por notificação pessoal

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

12.4. Os recursos previstos nesta Cláusula terá efeito suspensivo.

12.5- A aplicação das penalidades será decidida pela autoridade competente. sendo os eventuais recursos

: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 pat'a decisão do Prefeito
M t.tnicipal

CI.ÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA! DA ANTICgRRUECÃQ

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

quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer' que seja, tanto por conta própria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não

financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma

direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir,
ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma

CLÁUSULA DÉCIMA OUARTA DA PUBLICAÇÃO

14.1 - A CONTRATANTE providencíará a publicação oficialdo extrato deste contrato

CLÁUsula DKCIUA Qy!
15.1- Para dirimir as questões oriundas do presente contrato será competente o foro da (:omarca de Piúma.

15.2- Para firmeza e como prova de haverem entre si, justos e avançados, é lavrado o presente contrato, en
03 (três) vias de igualteor e valia, assinadas pelas partes e 02 (duas) testemunhas.

ES

Piúma - ES. 23 de novembro de 2021
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Nome: L(IÇÊil&aàiIAnssini
CPF: 097.264.237-40

Nomes Rosilàllilã9nrradine D. Reinosn
CPF: 094.072.927-03



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLUMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLUMA

ANEXO ll ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 000105/2021

Pregão Eletrõnico N' 000038/2021

Processo: 008608 / 2021

ARP N' 000105/2021

Empresa: C & C ADMINISTRACAO, CONSULTORIA E PATRIMONIO S/S LTDA

CNPJ: 21.924.333/0001-87

Endereço: AVENIDA ESPÍRITO SANTO, 246 - CENTRO - GUAÇUl- ES - CEP: 29560000

Secretaria 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Lote       unidade )uanlidade    

  aoao0824

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ATIVIDADES PATRIMONIAIS TREINAlaENTO
HISTORIADOR
:informe termo de referencia   UND 4.000 790.000 3 160.00

  00000825
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA Ehl
ATIVIDADES PATRlh40NIAIS DiAGNOST CO
Conforme t9rmQ de referencia   UND '.ooo

a
' 8 000,00

  30000826
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EFd
ATIVIDADES PATRINIONIAIS BENS IMOVEIS
conforme termo de referência   JND 500.0ao 400.aoo 200.aoo,oo

  )ooa0827
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EFd
ATIVIDADES PATRlhlONIAIS BENS hlÓVEIS
conforme termo de referência   UND 25.00a.ooo 4.900 122 500.00

  ]0000828
EM

ATIVIDADES PATRlk40NFAIS VEÍCULOS
conforme turma de referência   UND loo.ooo 20.000 12.000.00

Totalda Secretaria; 355.660.00
TotaIGeral= 355.66D.oO



Vitória. quarta-lura, 24 de Novembro de 202

que corresponde à monta originalde R$ 8.4C5,37 (Oito
rlilquatrocentos e cinco reais e trinta e sete centavos),

corrigidos até a presente data.

ao Recurso interposto pela empresa PROLIGHT
LOCAÇOES DE EQulPANIENTOS E SERVIÇOS U'DA raE

mantendo irlçólume a deçisão que caplicou a sanção
de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA [)E PARTICIPAR DE
LICITAÇÕES E CONTRATAR cora o MUNICÍPIO De
PRESIDENTE KENNEDY PELO PERÍODO DE 02 (DOIS)
ANOS (Proc. Administrativo Ro 6150/2020). O processo
de que trata este aviso encontra-se à disposição da
empresa interessada na Secretaria Municipal de Cultura,
Turismo, Exporte e Lazer.

Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua
pu bllcaçã o

cedro Canário/ES, 22 de novembro de 2021

Andréia Silvo Santos
Secretária Municipalde Administração
Decreto NO 140/2021

Protocolo 752443
Presidente Kennedy/ES, 19/11/2021

Filipe Marfins Viana
Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Exporte e
Lazer

Protocolo 752196Piúma

Contrato ESTRATO DE RESCISAC) DO CONTRATO NO 316/2021 -
PROCESSO NO 25435/2021
O Município de Presidente Kennedy/ES, por intermédio
da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos

Habitação, doravante denominado locatário, torna
púb[ico a Rescisão do Contrato no 3].6/2021 assinado
em 17 de agosto de 2021, tendo como Locador
Sr. Cardos Mogno Alves Belonia, portador do CPF Ro
283.392.907-20, que tinha por objeto à locação de
OI (um> imóvel com área aproximada de 133,70 m
situado na Comunidade de Jaqueira, Zor)a Rural

que abrigava a família do

e

0

Sr

CONTRATO NO 105/2021
Pregão Eletrõnico NO 038/2021
PRC)CESSO N.o 8608/2021
COTJTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLUMA/ES

CNP] NO 27.165.69 S/0001-18.
CONTRATA[)O: C & C ADMIN]STRAÇAO, CONSULTORIA
E PATRIMC)N[O S/S LTDA. inscrita no CNP] sob o no
21.924.333/0001-87
OBJET'O: CAPACn'AR,TREINAR. ORIENTAR E DARAPOIO
TECNICO NO CONTROLE DA GESTÃO PATRIMONIAL
DOS BENS MOVEIS, IMOVEIS, !NTANGIVE{S E INFRA-
ESTRUTURA, COM REGISTRO DE IMAGENS GEORREFE-
RENCIADAS; REALIZAR INVENTÁRIOS, AVALIAÇOES,
KEAVAUAÇOES, CONTROLE DE CUSTO.S DAS CLASSES
CONTABEIS E SUAS SUB CLASSES; ALEM DE REALIZAR
A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE TODOS OS DADOS
PARA O SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO PUBLICO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLUMA. conforme
detalhamento e demais condições constantes do Anexo
OI, que integra o presente contrato para todos os fins.
Valor Global : R$355.660,00 (trezentos
e cinquenta e cinco rrlil, seiscentos e
sessenta reais)
VIGENCÍA: 06 (seis) meses
23/11/2021 a 22/11/2022

Presidente l<ennedy/ES,
Dando Barrete Correa

Presidente Kennedy ES, 23 de novembro de 2021

Luiz Fernando Busato Ba rros
Coordenador de Habitação e Interesse sacia

Wagner Porto Viana
Secretário Municipal
Habitação

de Obras. Serviços Públicos e

Protocolo 752203

Rio Bananas

EditalPiúma/ES, 23/11/2021

Paulo Celso Cola Pereira
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Bananalatt'avós de sela Pregoeiro
Oficialtorna público que fará realizar a seguintelicitação

PREGÃO ELETRONICO NC 039/2021
Objeto: Aquisição de l (um) veiculo de passeio. Inicio
da Sessão de Disputa: 06/].2/2021 às 09:30 hof'as
Código de Identificação dâ Contratação
2021.059E0700001.01.0014
Editaldisponívelatravés do site www.bllcompras.org.br
e no site www.riobananal.es.gov.br

Lorrayne Salva Lírio Valia
Pregoeiro Oflciõl

Protocolo 752899

Protocolo 752475
sua

Presidente Kennedy

Contrato

AVISO DE RESULTADO DE RECURSO SOBRE A
APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO

Processo no 21.829/2021 AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Bananalatravés de st.ia Pregoeila
C)ficialtorna público que fará realizar a seguinte licitação

PREGÃO ELETRONICO NO(1)40/2021
Objeto: Aquisição de Depósito Horizontal para Diese
com Bacia de Contenção. Início da Sessão de Disputa
06/12/2021 às 13:30 horas

A Secretaria Municipal de Cultura. Turismo, Exporte e
Lazer do Município de Presidente Kennedy, com fulcro
no subitem 12.3.1.1 do edital de Pregão Eletrõnico
56/2019. e no art. 15 da Instrucão Normativa nc}

008/2017, comunica que foi negado provimento
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