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CONTRATO Ne 097/2021

Processo Administrativo ng 9127/2021

O MUNICÍPIO DE PIUbIA/ES, com sede na Avenida Felicindo Lopes, ne23- Acaiaca
Piún)a/ES, inscrita CNPJ sob o ne 27.165.695/0001-18,com fulcro no decreto
Municipal ng 1666/2019, representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal. SR.
PAULO CELSO COLA PEREIRA, inscrito no CPF ne 031.516.777-70, neste ato
designado simplesmente como CONTRATANTE, e de outro lado a empresa DOM
PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nQ 37.146.454/0001-85, estabelecida a Av. Gonçalo
Antunes de Barras, ne 550, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP: 78.050-186,
representada pelo sócio Sr. Marcio Piccoli, brasileiro, casado, empresário.
CPF.687.497.590. RG. 10500Q6401 SJS/RS, residente e domiciliado a rua Galdino
Pimentel, ne14, baia'ro Centro Norte, Cuiabá/NIT, CEP.78.005.801-08, neste ato
simplesmente denoillínada CONTRATADA, 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
Ng007/2020. ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL Ne. 005/2020, do consórcio
Intermunicipalde Desellvolvimentn Sustentável do Alto Paranaíba -Patos de Minas/
MG, em conformidade na Lei Federal N'. 8.666/1993

CLÁUSULA PRIMEIRA D0 0BJET0

1.1-0 presente contrato tem por objeto aquisição eventual, futura e parcelada,
pelos Municípios Consortes de equipamentos, com Fornecimento e instalação
[mão de obra) em áreas públicas e escolares, conforme descritivos técnicos,
constante do Termo de Referência, proposta de preços e toda documentação
apresentada.
1.2 - Os Municípios Consortes não se obriga a adqt-iírir a quantidade totalou parcial
do objeto adjudicado constante do Editale da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEGUNDA DA VIGÊNCIA E PUBLICIDADE

2.1 Este contrato deverá ser assinado pelo representante legal, díretor, ou sócio da
empresa, com apresentação, conforme o caso e respectivamente. de procuração ou
contrato social, acompanhados de cédula de identidade.
2.2 0 contrato terá validade de 12(doze) meses a contar da data da
publicação de seu extrato.
2.2.1 0 contrato referente ao Pregão Presencial ng 05/2020, terá seu extrato
pub[icado no Diário Oficial, e a sua íntegra, após assinada e homologada, será
disponibilizada no site oficial da PMP durante sua vigência
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2.2.2 0 prazo de validade do contrato não será superior a doze meses, incluídas
eventuais prorrogações, conforme o incisa llFdo $ 3e do art. leda Lei ne 8.666, de
1993

2.3 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pelo contrato, inclusive o
acréscimo de que trata o $ 1g dn art. 65 da Lei ne 8.666, de 1993

2.4 Se durante a vigência do contrato for constatado que os preços registrados
estão superiores aos de mercado. caberá à Administração convocar os fornecedores
registrados para negociar o novo valor.

CIÁUSUI.A TERCEiKAii+iiiDO FORNECIMENTO. DO RECEBIMENTO E DO ACEITE

3.10s RECURSOS INSTRUTIVOS serão solicitados conforme a necessidade dos
Municípios, mediante a assinatura e publicação deste contrato, no prazo imediato,
mediante apresentação de requisição/solicitação devidamente assinada, com
identificação do respectivo servidor público municipal Sr. Lídia de Lama Avisa,
Matrícula 8520, designado fiscaldo contrato.
3.2 0s equipamentos deverão ser fornecidos a partir da assinatura e publicação do
contrato até findar a vigência do mesmo.
3.3 0 não fornecimento do objeto será motivo de aplicação das penalidades
previstas na Cláusula Décima Primeira deste contrato, bem como nas sanções
elencadas no Instrumento Convocatória do Pregão, e ainda conforme rege a Lei
Federalne 8.666/93.

CLÁusutAillloUARTAiiÚiilbOS PKKCOSiKECiSTKAI)os E nA FORMA i)E

4.1 0 pagamento das futuras à(s) licitante(s) vencedora(s) será efetuado em até 30
(trinta) dias, pelo Município Aderente, em duas etapas.
50% (cinquenta por cento) após a entrega os equipamentos e aceite da fiscalização
50% (cinquenta por cento) após a montagem dos equipamentos e aceite da

fiscalização.
4.2 0 prazo para o pagamento será de 30Ctrinta) dias contados após a entrega /
montagem dos equipamentos.
4.3 Nenhum pagamento será efetuado à Detentora do contrato enquanto pendente
de liquidação, qualquer obrigação financeira que Ihe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamentots)
pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
4.4 A Nota Fiscal/Fatura emitida pela fornecedora deverá conter, em local de fácil
visualização, a indicação do nç do Processo Licitatório, ne do Pregão, n9 do contrato
e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e
fornecimento dos materiais e posterior liberação do documento fiscal para
pagamento.
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e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos).
4.6 0s valores registrados quanto aos itens descritos no termo de referência são os
seguintes

4.5 0 Município pagara o valor globalde R$ 105.669,95 (cento e cinco mil, seiscentos

DESCRITIVO B"
08
4330

PLAY MODULAR TUBO E TELHADO -Playground
produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos
contra uv que garante a coloração originalmesmo que
exposto ao tempo, composto por 2 torres com paredes
de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com
plataforma de sustentação triangular, os módulos são

ilação vazado em duas partes medidas de
COMPRIMENTO: 94 cm x DIÂMETRO: 49 cm. Cada
módulo contém 01 escalada anüderrapante com
desenhos de pedras, nas seguintes medidas: 1,40mt do
chão até a base e 7Scm de largura,Ol- escorregador nas
seguintes medidas

onect P

R$ 13.104.00 R$65.S20,00

l.S4mt de comprimento e 54cm de rgura x borda

triangular medindo 144,86 comprimen
47,13 de altura com 3 bases de apoio. 01

terá )m 4cm de altura. acompanha OI telhado

137,45 largue

mpacto ligado a peça Playground completo contém um
totalde 17 peças. Com conformidade com a norma NBR

aporte anui

300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Po
Certificado pel

369/07

Comprimento: 5,7S MT; Largura:
INMETRO. Medidas Montado

(1) 2,25 N{T
3,10 MT Allu ra:(1) 1.75 MT A] tuta :

24 l Carrosse18 Lugares. Diâmetro:1,60m, raio:0.90m. IS
altura do Eixo de l,SOm; eixo de cano galvanizado 2" I'

4331 1 com parede 3,00mm; cano centra13 1/2", parede
3.00mm; assenta em tubo 7/8", Estrutura em cano 1" e
2 rolamentos para movimento

RS3.875,00 IRSt9.37S,OO

Balanço 02 lugares com 2 assentos em borracha inietada l .
colorida medindo 0,45x0,20m. com sistema de absorção IJ

4332 1 de impacto, e reforço na parte inferior em metal, presa
por correntes de Smm elo curto galvanízadas à fogo
medindo l.SOm. Estrutura em tubo de 2" #14 e sistema l
de engates com buchas de poliacetal.; estru
medindo 2,70 largura, Estrutura totalmente ga
co plnt t üca

RS2.875,0o IR$14.375.00

')6 Escol.regadorem polietileno estrutura em tubode2", (
escada contendo 6 degraus. em cano 1" parede 5

4333 1 1.50mm, plataforma medindo 0,50 x 0,50m; com
.soalho em madeira plástica 136x30mm. escorregador

medindo 2,50m de comprimento e 0.44m de largura
terna, com largura interna no mínimo 33cm abas de

RS1.279.99 jR$6.399,95
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o mínimo 13cm interna. e desaceleração de no
35cm. com acabamento arredondado no finâldi
Estrutura tot8lmentc galvanizado e com pintura
eletrostática

iO

TOTAL GERAL RS 105.669,95

CLÁUSULA QUINTA DAS ALTERAÇÕES

5.1 0 Contrato poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas na Lei
ng 8.666/93 e no Decreto ng 7.892/2013.
5.20s preços registrados no contrato são fixos e irreajustáveis, salvo com a
condição de restabelecer o equilíbrio económico-financeiro, mediante requerimento
e justificativa expressos do Fornecedor e comprovação documental, decorrência de
eventualredução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos
serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as
negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea
'd" do inciso lido caput do art. 65 da Lei ne 8.666, de 1993

5.3 0 gerenciador do contrato acompanhará a evolução dos preços de mercado, com
a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registradns na ata
5.4 Quando o preço registrado tornar se superior ao preço pl'atacado no mercado
por tllotivo superveniente, o Órgão Gerenciador convocará os fornecedores para
negociarem o aumento dos preços aos valores praticados pelo mercado.
5.4.1 0s fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados
pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.
5.4.2 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços
aos valores de mercado observará a classificação original
5.5 Se ocorrer do preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
b) Convocar os demais fornecedores paí'a assegurar igual oportunidade

negociação
5.6 Não havendo êxito nas negociações, o Orgão Gerenciador deverá proceder à
revogação do contrato, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação
mais vantajosa
5.7 0 registro do fornecedor será cancelado mediante formalização por despacho
do Orgão Gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando
fornecedor:

de

a) Descumprir as condições do contrato;
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b) Não reEiral' a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável=
c) Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
d)Sofrer sanção prevista nos incisos lllou IV do caput dn art. 87 da Lei ng 8.666, de
1993, ou rto art. 7e da Lei ng l0.520, de 2002
5.9 0 cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento do
contrato, devidamente comprovados e justificados
a) Por razão de interesse público; ou
b)A pedido do fornecedor.

CLÁUSULA SEXTA DOS ENCARGOS

6.1 Nos valores registrados quanto aos produtos a serem fornecidos, incluem-se
todos e quaisquer encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguros,
mão de obra, frete e treinamentos necessários.

'ANÕES QRI [ENTÁI RECURSOS

7.1 As despesas decorrentes da aquisição dos equipamentos, objeto deste contrato
correrão à conta dos recursos das dotações orçamentárias previstas para o exercício
financeiro de 2020/2021 dos Municípios Consortes aderentes deste contrato.

SECRETARIA IOOVAÇÃ0 0RÇAMENT 4 RIA FICHA FONTE DE
RECURSO

Educação

Pré Escola

oooo07001.1236500133.030-449052 l2 7' ] 111/1113

DAS OBRIGAÇÕES DAS P

8. Além das obrigações resultantes da observância da Lei n' 8.666/93, são obrigações
8.1 Da Fornecedora/Beneficiária:
a) Cumprir integralmente as condições previstas no edital de licitação e seus
anexos, em especial ao Termo de Referência Técnica e na proposta vencedora do
processo licitatório.
b) Executar o objeto contratado, cumprindo integralmente cona as condições e
prazos descritos no edital de licitação e seus anexos, exclusivamente mediante a
Autorização de Fornecimento ou outro documento equivalente, emitido pelo
CONTRATANTE.
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c) Atender às demandas e/ou necessidades específicas, relativas à execução do
objeto contratado.
d) Respeitar procedimentos de controle de qualidade vigentes, normas sobre
publicações e outras aplicáveis ao caso.
e) Garantir totalconfidencialidade em relação às informações e/ou documentos
obtidos junto ao CONTRATANTE e/ou que tenham sido produzidos em virtude da
execução do objeto contratado.
1) Garantir que todos os documentos produzidos durante a execução do objeto
contratado sejam de propriedade exclusiva do CONTRATANTE, cabendo ao seu
exclusivo critério, a sua liberação, para atender qualquer finalidade diversa,
solicitada pela CONTRATADA.
g) Responder pelos danos diretos ou indiretos, causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do objeto
contratado ou que ocorram posteriormente da execução, mas dela decorram, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanllamento
exercido pelo CONTRATANTE.
h) Responder, inda, por quaisquer danos causados direta ou indiretamente ao
património do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados em atividades
inerentes ao fornecimento do objeto contratado.
i) Sanar problemas porventura surgidos no fornecimento dos equipamentos, ea
qualquer momento, na medida em que o mesmo não atenda integralmente as
especificações contidas neste contrato, no edital de licitação e seus anexos, na
proposta da CONTRATADA vencedora do processo licitatório, sem que esta ação gere
qualquer ónus para o CONTRATANTE
i) Manter-se em compatibilidade integral com as obrigações contratuais
assumidas. as condições de habilitação e qualificação técnica especificadas para o
processo licitatórío.
k) Responsabilizar-se integralmente pelos custos díretos e indiretos referentes
ao fornecimento do objeto contratado, tais como e sem se limitar a: tributos
incidentes; taxas de administração; aquisição de materiais; encargos sociais e
trabalhistas; fretes e seguros; com logística de qualquer natureza e; outros que se
fizerem necessários ao correto fornecimento do objeto contratado.
1) Assumir todos os encargos de passíveis demandas trabalhistas, civis ou
penais, relacionados ao fornecimento do objeto contratado ou que estejam
vinculados a ela, por prevenção, conexão ou continência.
m) Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicação do contrato e execução do objeto contratado, que terão como natureza
fiscal que culminem no fornecimento contratual.
n) Renunciar expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, atava ou
passiva, para com o CONTRATANTE.
o) Executar a entrega dos equipamentos de acordo com as especificações do
Editale Proposta do Licitante e o Termo de Referência Técnica.
8.2 Do Orgão Gerenciador e dos Orgãos Aderentes:
a) Os Nlunicípios Consortes deverão pagar o valor dos equipamentos devidamente
entregues, na forilla e condições estabelecidas neste contrato.
b) Disponibilizar à CONTRATADA todas as informações necessárias ao cumprimento

do contrato.



l\lL1l\lclplo DE plLr \'IA
EST.,\Do DO ESPÍRITO SAN'l'O

SECRI{TAR1.4 \IL''ÇICIP.41, OE ADNIINISTR.4Ç.IO
Rua Fclicindo l-ofncs. 23 - B. .xcaiacn - Pluma {F.S) - ('EP 2{)-2H5-000

il: gcccon(11})lume.cs.Eov.bi - Tc1- (28} 352(1-5+87 - site: wunv.piun\a.cs.gov.b

c) Fiscalizar e aplicar as penalidades estabelecidas neste contrato.
d) O Município Aderente deve receber os equipamentos de acordo com as regras
estabelecidas no Termo de Referência Técnica e demais especificações.
e) O Município Aderente deve proceder à vistoria/fiscalização nos equipamentos
sempre que de seu interesse, durante a vigência do contrato.
f) Resolver os casos omissos no presente instrumento de acordo com os preceitos
legais que regulam a espécie, amigavelmente ou através das vias judiciais comuns.

g) Acompanhar e fiscalizar a qualidade dos equipamentos fornecidas, atr2]vés da
Secretaria Municipal correspondente no município aderente, que deverá nomear
pessoa especificamente para esta tarefa.

DA RESCISÃO

9.1 A O contrato poderá ser rescindido de pleno direito:
9.1.2 Pela Administração independentemente de interpelação judicial,
precedido de processo administrativo com ampla defesa, quando:
9.1.3 A Detentora não cumprir as obrigações constantes neste contrato;
9.1.4 A Detentora não formalizar o contrato decorrente ou não retirei o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela
Administração;
9.1.5 A Detentora der causa a rescisão administrativa do contrato
9.1.6 Em qualquer das hipóteses de inexecução totalou parcíaldo contrato;
9.1.7 Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese de este se tornar
superior aquele praticado no mercado
9.1.8 Por razões de interesse público, devidamentejustificado pela administração;
9.1.9 No caso de falência ou instauração de insolvência e dissolução da sociedade
da empresa Fornecedora;
9.1.10 Caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em parte, das obrigações
assumidas pela empresa detentora;
9.1.11. A não efetivação do receber o repasse da PM P que a Detentora deveria realizam
9.2.2 Pela Detentora quando:
9.2.2.1 Mediante solicitação escrita, comprovar a ocorrência de caso fortuito ou
força maior;
9.2.2.2 A solicitação da Detentora para cancelamento do preço registrado
deverá ocorrer antes do pedido de fornecimento pela contratante.
9.3A inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas no contrato ensejo a
rescisão do objeto, unilateralmente pela Administração, ou bilateralmente, com as
consequências contratuais e as previstas em leí ou no Ato Convocatório, mediante
formalização e assegurados o contraditório e ampla defesa, cona fundamento nos
ans. 77 e 78 da Lei 8.666/93, contudo. sempre atendida a conveniência
administrativa.
9.4 Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente pela
Administração, a qualquer tempo, mediante notificação prévia de 30 Ctrinta) dias à
CONTRATADA, por motivo de interesse público e demais hipóteses previstas nos
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incisos la Xll e XVlí do art. 78 da Lei 8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos
da legislação pertinente.
9.5Da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá multa ou
indenização de qualquer natureza.
9.6A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos em
Lei. será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o
colnprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços;
9.7No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a
comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

CLÁUSUI.A l)ACIMA i+! DA UTILIZACÃO DA: ATA DE REGISTRO DE PRECES POR
ORGAO NAO PARTICIPANTE

10.1 Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço todos os Municípios que fazem
parte do CISPAR - CONSÓRCIO PlJBLICO INTERMUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO PARANAIBA- ou qualquer Órgão ou
entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia
consulta ao Órgão Gerenciador da Ata e anuência da empresa beneficiária, desde
que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as regras
contidas na Lei ne l0.520/2002, na Lei ng 8.666/93, no Decreto n' 7.892/2013 e
demais normas em vigor e respectivas atualizações.
I0.20s órgãos que não participaram do Certame, quando desejarem fazer uso da
ata de regístro de preços, deverão consultar o órgão Gerenciador da ata para
manifestação sobre a possibilidade de adesão.
I0.3Poderá o beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de
adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da
ata, assumidas com o órgão gerenciador.
l0.4As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o art. 22 do Decreto ne
7.892/2013, não poderão exceder, por órgão, a cinquenta por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatória e registrados na ata de registro
de preços para o órgão gerenciador.
l0.5 0 quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada lote registrado na ata de
registro de preços para o órgão Gerenciador, independente do númet'o de Órgãos
não participantes que aderirem.
l0.6 Após a autorização do C)rgão Gerenciador, o órgão não participante deverá
efetívar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o
prazo de vigência da ata
l0.7Compete ao órgão não participante os fitos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DAS PENALIDADES

11.1 Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, a Administração poderá sujeitar
a Detentora/Contratada às penalidades seguintes
a) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração direta e indireta,
pelo prazo de até 02 (dois) anos (Art. 87 111, da Lei 8.666/93), em função da
natureza e da gravidade da falta cometida ou enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição à pessoa física ou jurídica que praticar quaisquer atos
previstos no Art. 7e da Lei Federaln. l0.520, de 17 de julho de 2002;
b) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADM[NISTRAÇAO
PUBLICA, considerando, para tanto, reincidência de faltas, sua natureza e gravidade.
O ato da declaração de inidoneidade será proferido por Autoridade Superior na
esfera municipal, mediante publicação no Diário Oficialdo Estado.
11.2Pelo atraso injustificado na entrega do ajuste, a Detentora/Contratada
incorrera em muita diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor ajustado,
excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos incidentes, se
destacados em documento fiscal
11.3Pela inexecução totalou parcialdo ajuste a multa será de 10% [dez por cento)
sobre o valor da obrigação não cumprida.
11.3.1 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial,
precedida de processo administrativo com ampla defesa, sendo exigível desde a
data do ato, fato ou omissão que Ihe tiver dado causa.
11.3.2 As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis ou

penais cabíveis.
11.3.3 A Detentora/Contratada será notificada, por escrito para recolhimento da multa
aplicada, oque deverá ocorrer no prazo de lO (dez) dias úteis dessa notificação. Se não
ocorrer o recolhimento da multa no prazo fixado, o seu valor será deduzido das faturas
remanescentes.
11.4 A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar
o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração,
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, podendo a
Administração aplicar as penalidades cabíveis.
11.5 Pelo descumprimento das obrigações assumidas a licitante estará sujeita às
penalidades previstas na Lei ng 8.666/93

C!*ÁUSULA DÉCIMA SEGUNDAiiü:!!DO GERENCIAMENTO DOiillCONTKATO E DAS
OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

12.1 0 0rgão Gerenciador deste contrato será a PMP.
12.2 São obrigações do Orgão Gerenciador e do Gerenciador do contrato, dentre a
prática de todos os atos de controle e administração da ARP, conforme o Decreto nQ
7.892/2013 as seguintes obrigações
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a) Gerenciar a presente contrato, indicando sempre que solicitado, o nome do
detentor do contrato, o preço e as especificações dos materiais registrados,
observada a ordem de classificação indicada na licitação.

b) Observar que, durante a vigência da presente contrato, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas.

c) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços
registrados, para fins de adequação as novas condições de mercado, e de aplicação
de penalidades.

d) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua
compatibilidade com aquele registrado no contrato.

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no presente Contrato

f) Consultar o detentor do contrato (observando a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer equipamentos a outro(s) órgão da Administração Pública
que externem a intenção de utilizar o presente contrato.

g) Fiscalizar o bom atendimento das entregas e da qualidade dos produtos, através
de Servidor designado para tal.

c[,ÁusuLA DÉCIMA ]:EnCEiitAi; oasi]

13.1 Caso seja solicitada a adesão da Ata de Registro de Preços por Municípios NÃO
NTEGRANTES DO CISPAR. e a empresa Detentora opte pelo atendimento da

solicitação, a CONTRATADA deverá repassar ao CISPAR, a título de Gestão da Ata de
Registro de Preços, o percentual de 1% (um ponto percentual) sobre o valor da
adesão solicitada.
13.2 0 prazo para o repasse será de até 05 (cinco) dias úteis após a emissão da Nota
Fiscal/ natura emitida pela Detentora da Ata
13.3 Caso a eillpresa não realize o repasse, a Ata será cancelada, e será solicitado ao
blunicípio Aderente que retenha o pagamento da Nota Fiscal / Fatura afim de que
seja descontado o valor do repasse
13.4 Sabendo-se da natureza do crédito, a destinação dos recursos se dará com
atenção à Lei Complementar ne 101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal
13.5 0s repasses devidos peia Detentora da Ata de Registro de Preços deverão ser
realizados em conta específica do CISPAR, sob orientação do Departamento de
Contabilidade
13.6 Das adesões dos Municípios Consortes do CISPAR não serão devidas o
percentualde Gestão da Ata de Registro de Preços.

ITA - DAS D]SPOSICÕES GERAIS

14.1 Reger-se-á o presente contrato, no que for omisso, pelas disposições
constantes na Lei Federal ne l0.520, de 17.07.2007, no Decreto Federalnç1 7.892, de
25.01.2013, na Lei Complementar nQ 123, de 14.12.2006, e, subsidiariamente, da Lei
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b'ederal De 8.666, de 21.06.1993, respectivas atualizações e demais normas
pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo no Edital do Pregão Presencial nQ
05/2020

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO FORO

15.1 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, fica eleito o
Foro da Comarca de Piúma/ES com renúncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

15.2 Justos e acordados firmam o presente, em quatro vias de igualteor e forma na
presença de duas testemunhas, para que produ.za os eleitos legais.

Piúma/ES, 19 de outubro de 2021

Paulo
Pre: municipal

Assinado de forma
RCIÓ digitalpor MARCIO

PICCOLl:687497590Ll:68 00
0.199000o???:l20?5:27 -03'00'

Marcio Piccoli
Dom Pack Industria e Comercio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda

Testemunhas

Nome: LorlllikJR111;4if'lnssini
CPF: 097.264.237-40

Nome; Rosilene MonPl$$1Ê)JReínoso
CPF:094.072.927-03
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CONTRATO 000097/2021

Processo: 009127 / 2021

CONTRATO N' 000097/2021

Empresa: DOM PARKINDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA

CNPJ: 37.146.454/0001-85

Endereço: AVENIDA GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 550 - BOSQUE DA SAUDE -CUIABA - MT -CEP: 78050186

  Secretaria )000QQ15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA ÇÃO  
  Cole =ãdigo :specjncação     Quantidade      

  

00004330

PLAY MODULAR TUBO E TELHADO
3layground produzido em polietileno rotQmoldaao
com aditivos contra uv que garante a coloração
orbe nalmesma que exposto ao tempo, composto
por 2 torres com paredes de 4mm. cada torre e
Formado por 3 fases cam plataforma de
sustentação triangular, os módulos são conectados
Jrr ao outro por meio de um tubo de ligação vazado
em duas partes medidas de comprirrento: 94 cm x
diarretra: 49 cm. caaa modela contém 01 escalaaa
antiderrapante com desenhas de pedras. nas
seguintes medidas: 1.40mt do chão até a base e
75cm de largura,01 escorregador nas seguintes
medidas
1.54mt de comer mento e 54cm de largura x borda
ateralcom 4cm de altura. acompanha 01 telhado
triangular medindo 144.86 comprimento x 137.45
argura x 47.13 de altura com 3 0ases de apoio 01
suporte anta-impacto ligado a peça playground
completo contém um tola de 17 peças com
conformidade com a norma nbr 300-1/2011 e nb
300 3 2011 çom a pararia 369/07- certificado pelo
nmetro medidas montado: corrorimento: 5,75 mt
argura
3.10 mt altura:(' ) 1 75 mt . altura:(1) 2.25 mt

NARRE JND 5.000 13 1a4.00 65.520.00

 
   00004331

CARROSEL 8 LUGARES
=arrQsse18 1Lgares. diâmetro: 1.60rn. rabo: 0.90m
altura do eixo de 1.50m; eixo de cano galvanizado
2' com parede 3,00mm; cano contraía 1/2", parede
3.00mm: assento em tubo 7/8". estrutura em cana

e 2 ro acentos pa a movimento

3EB
PLAYGR
DUNDS

UND 5.000 3.875.000 19.375,0a 
   00004332

BALANÇO 02 LUGARES
Gorr 2 assentes em borracha injetada caloriaa
medindo a.45x0.20m, com sistema de absorção de
npacta. e reforço na parte }nferiar em metal, preso
30r correntes de 5mm elo curo galvanizadas à
fogo medindo 1.50m. estrutura em tubo de 2" #14 e
sistema ae engates com buchas de pollaceta
estrutura medindo 2.70 largura. estrutura totalmente
galvanizada çom pintura eletrostática

BEB
PLAYGR
OUNDS

UND 5.000 2 875,000 4.375.0( 
   ]0004333

ESCORREGADOR
em polietileno estrutura em tubo de2', escada
contendo 6 degraus. em cano 1" parede 1.50mm
plataforma medindo 0.50 x 0.50m; com assoalho em
madeira plástica 136x30mm. escorregador medindo
2 50m de comprimento e 0 44m de largura externa

3EB
PLAYGF
OUND:

JND 000 1.279.990 6.399.95 
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PICCOLl:6 MARCi0

PICCOLl:68749759
87497590 ooo
. . Dados: 2021.10.19
OU ]5:2s:43 -os'oo'

   
com largura interna no m Rima 33cm abas de no
mínima 13cm interna. e desacele'ação de no m mimo
35cm. com acabamento arredondado na final aa
pista estrutura totalmente galvanizado e çom
pintura eletrostátlc a          

Totalda Secretaria: 105.669.95
TotaIGerat: 105 669.95



Vitória,; quinta'feira. 21:de Outubro de 2021

auxílios aplicados/realizados pelo município,
conforme estabelecido em legislações específicas e/
ou no próprio CTM
Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data da sua
publicação com efeitos a partir de lo de janeiro de
2022
Piúma/ES, 14 de outubro de 2021
Paulo Celso Cola Pereira
Prefeito Municipal

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

PREGÃO PRESENCIAL NO 019/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada
a prestação de serviços de comunicação de dados
para distribuição de acesso à internet BANDA LARGA
e LINK DE INTERNET DEDICADO via rádio ou f:abra
óptica e locação de fibras ópticas para a interligação
de dados. Data da Abertura: 05/11/2021. Hora:
às 14: 30h
Código CIDADES Contratações:
2021.059E0700001.01 .0013
Demais informações poderão ser obtidas pelo e-mail
editais@riobananal.es.gov.br ou no site www
ríobananal.es.gov.br

Lorrayne Silva Lírio Valle
Pregoeiro Oficial

Protocolo 735594

Protocolo 735461

CONTRATO NO 097/2021
Adesão a Ata de Regístro de Preços 007/2020,Pregão
Presencial NO.005/2020 Consorcio Intermunicipal de
Desenvolvimento Sustentável do Alto Paranaíba-
Patos de Minas/MG.
PROCESSO N.o 9127/2021.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIÚMA/ES - CNPJ NO 27.165.695/0001-18
CONTRATADO: DOM PARK INDUSTRIA E

tAnQUES
sob o no

COMERCIO DE BnINQUEOOS PARA
E DIVERSOS LTDA. inscrita no CNPJ
37 . 146 .454/0001-85
OBJETO: aquisição eventual, futura e
parcelada, pelos Municípios Consortes de
equipamentos, com Fornecimento e instalação
(mão de obra) em áreas públicas e escolares,
conforme descritivos técnicos
Valor Global :R$ 105.669.95
(cento e cinco mil, seiscentos
e sessenta e nove reais e noventa
e cinco centavos).
VIGENCIA: 12 (doze) meses
21/ 10/2021 a 20/10/2022.

TERMO DE JUSTIFICATIVA

Processo: 5915/2021

Serviço de Dlanutenção de revisão preventivado CAMINHÃ0 BASCULANTE MERCEDES BENZ,
ATEGO. 2416, 2019/2020, PLACA RBA OC41
com fornecimento de peças.

l - Objeto:
Contratação de empresa autorizada e .especial.i-
zada para prestação de serviço e !fornecimento de
peças para manutenção do CAMINHAO BASCULANTE
MÉkCÉOES BENZ, A'LEGO, 2416, 2019/2020, PI-ACA
RBA OC41.

Piúma/ES, 20/ 10/2021

Paulo Celso Cola Pereira
Prefeito Municipal

11 - Contratado:
A empresa VD COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA{
nscrita no CNPJ 39.786.983/0004-11 no valor total
de R$=3.529,58 (três mil, quinhentos e vinte e
nove reais e cinquenta e oito centavos)

Protocolo 735170

Rio Bananal

Edital

111 - Caracterização da Situação que Justifica
inexigibilidade:
A empresa indicada é concessionária autorizada da
marca MERCEDES BENZ no Estado do Espírito Santo,
fato que se configura situação de inexigibilidade de
licitação nos termos do artigo 25, inciso l da Le
8.666/93AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Río Bananalatravés de sua Pregoeiro
Oficialtorna público que fará realizar a seguinte
licitação :

PREGÃO ELETRONICO NO 033/2021
Objeto: Aquisição de Veículo. Início do
acolhimento das propostas: 21/10/2021 a partir
das 09:00 horas; Início da Sessão de Disputa:
05/11/2021 às 09 :30 horas.
Código de Identificação da Contratação
2021.059E0700001.01.00 12.
Edital disponível através do site www.bllcompras.
org.br e no site www.riobananal.es.gov.br.

Lorrayne Silvo Lírio Valle
Pregoeira OficialProtocolo 735585

IV - Razão da Escolha do Fornecedor:
Por se tratar de um equipamento de alto valor
aquisitivo e seu ciclo de vida justif:íca a realização
do serviço por empresa autorizada e a substituição
de peças por genuínas, para prolongar o tempo de
serventia do veículo
A empresa VD COMÉRCIO DE VEÍCULOS LIDA é
representante autorizada do fabricante, conforme
carta de exclusividade constante nos autos.da

V - Justificativa do Preço:
O preço foi apresentado pela empresa autorizada
tendo como base a tabela do fabricante e elaborado
especificamente para este f:im

\\smaJ{ diililalitlcnlc' pelo l)IO - l)f11'.4 R E'-\\IE"(TO l)F l\lt'Rl:\S )FI( l.ql. r)t) b:S I'.\lX) Do FSPlkIT( .VTO l).nil: Qu.lrhi.It-iía. 2t) dt' Ouuihrcldc

www.amunes.es.gov.br
:d


