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TERMO DE CONTRATO

Contrato n° 006/2020
Processos n° 12292/2019.

Registro de Pregos n° 49/2019
Termo de compromisso que entre si fazem de

um lado o Municipio de Concei¢ao da Barra e de

outro a empresa EMM COMERCIO E

URBANIZACGAO LTDA - ME,na qualidade de

contratante e contratada, respectivamente, para

o fim expresso nas clausulas que o integram.

O Fundo Municipal de Educagao de Conceicao da Barra-ES, pessoa juridica de direito

publico interno, inscrita no CNPJ sob o n° 30.762.251/0001-74, com sede na Rua: 17 de

Abril, N° 03, Bairro: Vila dos Pescadores, Conceigao da Barra/ES, neste ato representado

pela Secretaria Sr?. IVANA MACHADO RAYMUNDO,brasileira, casada, portador do

CPF-MF n° 756.680.257-72 e RG n° 549.362- SSP/ES,residente nesta Cidade, adiante

denominado CONTRATANTE, e a empresa EMM COMERCIO E URBANIZAGAO LTDA

— ME, pessoa juridica de direito privado, portadora do CNPJ/MF de n° 13.234.177/0001-

02, com sede e administragao a Rua: Joao Terce, n° 104, Bairro: Canivete, na cidade de

Linhares-ES, CEP: 29.909-030, aqui representada por um de seus socios ou por

procurador Sr. Eliomar Maroto Meira inscrito na Carteira de Identidade n° 8.655.227

SPTC/ES e no CPF n° 955.681.317-91, ajustam o presente contrato, nos termos do

procedimentolicitatorio - Pregao Presencial n° 18/2019, Processo Administrativo n°

12292/2019, aquisicao por menor prego global, tudo de acordo com a Lei Federal n°

10.520/05 e Lei Federal 8666/93, e suas alteragdes, que se regera mediante as

Clausulas e condigées que subseguem.

1 - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é a Contratagao de Pessoa Juridica Especializada

em Locagao de Maquinas, Veiculos Leves e Pesados, Através do Registro de

Precos,para atender as Secretaria Municipal de Educacgao, conforme descri¢ées contidas

no Anexo|, parte integrante deste instrumento.

1.2. O CONTRATADO se compromete a fornecer a CONTRATANTE os servicos

constantes da ATA DE REGISTRO DE PRECOS do PREGAO PRESENCIAL n.°

18/2019, de conformidade com as necessidades da CONTRATANTEde acordo com a

emissao de Autorizacgao de Servicos.

1.3. O CONTRATADOrealizara os servicos, conforme descrito no Termo de referéncia,

nos locais solicitados, apds o recebimento da respectiva autorizagao de servico ou outro

instrumento equivalente, independentemente de auséncia ou especificacao de forma

diversa na proposta.

1.4. Os servigos deverao estar em conformidade com as normas vigentes. Na execugao

serao verificados os prazos de validade e o estado de conservacao. Os servi¢os que

apresentarem problemas e/ou defeitos serao rejeitados, obrigando-se o fornecedor a
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substitui-los, sem prejuizo para o Municipio de Conceigao da Barra. Apurada, em

qualquer tempo, divergéncia entre as especificagdes pré-fixadas e o servico efetuado,

serao aplicados Aa CONTRATADAsangéesprevistas neste edital e na legislagao vigente.

1.5. Os precos registrados serao periodicamente confrontados, pelo menos

trimestralmente, com os praticados no mercado.

1.6. Este registro de precos nao obriga a administracao a firmar contratagdes com o

fornecedor,ficando facultada a utilizagao de outros meios de aquisi¢ao, assegurada nesta

hipdtese a preferéncia do beneficiario do registro em igualdade de condi¢ées.

1.7. O descumprimento dos prazos de entregas sujeitara o fornecedor a multa

estabelecida no edital de PREGAO PRESENCIALn.° 18/2019 para Registro de Precos.

1.8. O fornecedor devera manter, enquanto vigorar o registro de precos e em

compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢ées de habilitagao

e qualificagao exigidas na licitagao.

1.9. Os precgos registrados poderao ser revisados/alterados, em caso de oscilacao do

custo de produgao, a cada de 90 dias a partir desta data, a pedido do Contratado,

comprovadamenterefletida no mercado, tanto para mais como para menos.

1.10. O CONTRATADOfica obrigado a informar o Municipio de Conceicao da Barra, a
qualquer momento, caso os produtos registrados sofram diminuigdes de precos, para que

o Registro seja atualizado.

2. DO PRAZO
2.1. O prazo de vigéncia do presente contrato sera até 31 de Dezembro 2020, a contar
da data de sua assinatura, podendoser prorrogado na forma da Lei.

3. DO VALOR
3.1. O valor global estimado deste contrato € de R$ 28.797,60 (Vinte e Oito Mil

Setecentos Noventa e Sete Reais e Sessenta Centavos), no qual se inclui todo o
tributo incidente bem como, transportes e todas as demais despesas porventura
realizadas.

4. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

4.1. As despesas decorrentes da presente licitagao correrao a conta da dotacgao abaixo

bem como dotagao especifica do exercicio vigente no ano.

51.01.00 —- Secretaria Municipal de Educagao
51.01.10 - Gestao Municipal de Educacgao
Classificagao Funcional: 12.122.0006.2.0000.

Natureza da despesa: 3.3.90.39.14
Recurso: 1.111.0000

51.01.20 - Gestao do FUNDEB
Classificagao Funcional: 12.361.0005.2.0026.
Natureza da despesa: 3.3.90.39.14
Recurso: 1.113.0000

5. DAS CONDIGOES E FORMAS DE PAGAMENTO

5.1. O pagamento sera efetuado conforme descrito no termo de referéncia, mediante

a apresentagao da nota fiscal/fatura e devera ser atestado pela Secretaria
requerente em conformidade com as exigéncias do EDITAL.
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6. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

6.1. O CONTRATADO,no que couber, obriga-se ao cabal cumprimento de sua proposta,

processo de PREGAO PRESENCIALn.° 18/2019 para Registro de Pregos, no que nao

contrariar quaisquer clausulas deste instrumento.

7. DO AJUSTE -
7.1. Integra também o presente contrato, a PROPOSTAconstante do edital de PREGAO
PRESENCIALn.° 18/2019 para Registro de Precos.

8. DA FISCALIZAGAO DOS SERVICOS

8.1 —A fiscalizagao da execugao dos servigos sera feita pelo CONTRATANTE,atraves da

Secretaria Municipal de Educagao, na pessoa do Sr° Fagner Linhares Maia-Matricula:

3182, a fim de cumprir, rigorosamente, os servigos, oS prazos e condicdes do presente

edital, proposta e as disposigdes do contrato.

8.2 — A fiscalizagao referida no subitem anterior nao excluira ou reduzira a

responsabilidade da contratada pela completa e perfeita execuc¢ao dos servicos.

8.3 — Os esclarecimentos solicitados pela fiscalizagado deverao ser prestados
imediatamente, salvo quando implicarem em indagac6ées de carater tecnico, hipdtese em
que serao respondidas no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas.
8.4 — E direito de a fiscalizacao recusar quaisquer servigos, quando entender que os
mesmosou que os materiais empregados nao sejam os especificados, ou, ainda, quando

entender que a execuc¢ao estairregular.

9. REGIME LEGAL E CLAUSULAS COMPLEMENTARES:
9.1 - O presente contrato rege-se, basicamente, pelas normas consubstanciadasnalei

10.520/02 e 8666/93, complementadas suas clausulas pelas normas_ contratuais

constantes do edital delicitagao.

10. DAS PENALIDADES E SANGOES
10.1 - Na hipotese de descumprimento, por parte da CONTRATADA,de quaisquer das
obrigagdes definidas neste instrumento, ou em outro documento que o complemente, e
nas propostas apresentadas serao aplicadas as seguintes penalidades e sancoes,
alternadas ou acumulativas, previstas nesta clausula;
a) Multa de 1% (Um por cento) por dia de atraso, limitada a 15% (Quinze por cento) do
valor global do contrato, pela nao execucao do servico nos prazos estabelecidos ou
retardamento na entrega do equipamento objeto da locagao, podendo, ainda, a PMCB

rescindir 0 contrato e convocaroslicitantes remanescentes, na ordem de classificagao,

para execugao doservico, calculada pela formula:

M=0,01xCxD

Onde:

M = valor da multa
C = valor da obrigagao

D = Numerode dias em atraso
b) Para os efeitos do art. 87 da Lei n° 8.666/93, fica estabelecida a multa cominatoria de

até 15% (Quinze por cento) do valor global do contrato, a ser aplicada em caso de
infringéncia de qualquer das clausulas contratuais celebradas, pelo contratado no

presente instrumento e/ou da proposta apresentada; \'y
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c) Suspensao dodireito de licitar pelo periodo de até 02 (dois) anos;
d) Declaragao de inidoneidade, para licitar ou contratar com a administragao publica,
enquanto perdurarem os motivos da puni¢ado, ou até que seja promovida a reabilitagao
perante a autoridade que aplicou a penalidade, o que sera concedido sempre que o
contratado ressarcir a PMCBpelosprejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da
sangao aplicada, com base no item 15.2.1. do Edital. A sangao de “declaragao de

inidoneidade” € da competéncia exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista
ao processo, podendoa reabilitagao ser requerida apos 02 (dois) anos de sua aplica¢gao.

11. DA RESCISAO
11.1. O presente contrato podera ser rescindido nas hipdotesesarroladas nosartigos 77 e

78 da Lei Federal 8666/93 e suasalteracées.

12. DO FORO
12.1. Fica eleito 0 foro de Conceigao da Barra, Comarca de Concei¢ao da Barra -ES para
dirimir quaisquer pendéncias oriundas do presente contrato, com exclusao de qualquer

outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas as partes firma o presente em 03 (trés) vias de igual
teor, juntamente com as testemunhas abaixo nomeadasdedireito.

Conceigao da Barra - ES, 02 de Janeiro de 2020.

vaddsabhnec
Secretaria Municipal de Educagao

Contratante

   
   

 

N or-

Sans L—~_ ~

CIO E URBANIZAGAOLTDA - ME\
n° 13.234.177/0001-02

EMM C

CNPJ/M

Contrat

Sr° FagnerLinhares Maia -
Matricula: 3182

Fiscal do Contrato
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Anexo |

__LOTE: 29 7

| Item Material Un. | Marca Modelo Média C. | Qtde Pr. Unit. Pr. Total

| o1 2.08.01.0121-2 MS | Ronde | 0,000 | 12,000 1.199,9004 | 14,398.80     
Loca¢gao de Veiculo tipo motocicleta

1 (UM) MOTOCICLETA
Zero quilémetro, ano de fabrica¢gao nado inferior a 2017, de fabrica¢gao nacional; cor

predominantemente preto solido;

motor 04 (quatro) tempos; cilindrada nado inferior a 160 cc; poténcia do motor nao

inferior a 14 cv; sistema de partida

elétrica; bateria 12V; freio dianteiro a disco e traseiro a tambor; capacidade do

| tanque de combustivel de no minimo 12

litros; pintura sdlida (preto); combustivel gasolina/alcool (flex); transmissado de

cinco velocidades; roda tipo raiada

semelhante a_ BROS.

Incluindo:

Seguro Total e plotagem.

Antena anti-pipa Antena Corta Pipa Inox 2 Estagios Articulada P/ Retrovisor;

Bau de carga com capacidade para 33 litros;

Bau de carga com capacidade para 90 litros;

Capacete Vision Th-1;

Mata cachorro (protetor francés) ;

Sinalizador de LEDs Giro LEDs com 3 mddulos de LEDs;

© Conjunto Capa de Chuva Givi Rider Tech PVC c/ Forro e Gola Alta (RRSO2N).

SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. 
 

LOTE: 30 _
Item Material | Un. Marca Modelo | Média C. Qtde Pr. Unit. | Pr. Total

01 ) 2.08.01.0121-2 [ ms Honda
L

 

     14.398,80

 | | 0,000 12,000 | 1.199,9004 |

Locagao de Veiculo tipo motocicleta

1 (UM) MOTOCICLETA

zero quildémetro, ano de fabrica¢gao nao inferior a 2017, de fabrica¢gao nacional; cor

predominantemente preto sdlido;

motor 04 (quatro) tempos; cilindrada nao inferior a 160 cc; poténcia do motor nao

inferior a 14 cv; sistema de partida

elétrica; bateria 12V; freio dianteiro a disco e traseiro a tambor; capacidade do

tanque de combustivel de no minimo 12

litros; pintura sdlida (preto); combustivel gasolina/alcool (flex); transmissdo de

| cinco velocidades; roda tipo raiada
semelhante a_ BROS.

Incluindo:
Seguro Total e plotagem.

Antena anti-pipa Antena Corta Pipa Inox 2 Estagios Articulada P/ Retrovisor;

Bau de carga com capacidade para 33 litros;

Bau de carga com capacidade para 90 litros;

Capacete Vision Th-1;

Mata cachorro (protetor francés) ;

Sinalizador de LEDs Giro LEDs com 3 mdédulos de LEDs;

O Conjunto Capa de Chuva Givi Rider Tech PVC c/ Forro e Gola Alta (RRSO2N).

SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE.

 

  
 

Valor Total R$ 28.797,60 (Vinte e Oito Mil Setecentos e Noventa e Sete Reaise
Sessenta Centavos).
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO
O presente termo de referéncia tem por objeto a contratagao de empresa especializada

na prestagao de servicos de locagdo de veiculos para atender as necessidades da

Secretaria Municipal de Educagao, conforme descrigées seguintes:

2 DA JUSTIFICATIVA PARA A LOCAGAO
Considerando que a Secretaria Municipal de Educagao possui varias demandas que

necessitam o transporte de funcionarios dentro de fora do municipio;
Considerando a necessidade de um caminhao com carroceria leve para o transporte de
material de constru¢ao e outras cargas que sao pertinentes as obras e manuten¢ao das

escolas da Rede Municipal de Ensino;
Considerando que com a locagao sera dispensado o gasto direto com a manutengao

preventiva e corretiva dos veiculos locados;

DA ESPECIFICAGAO DO BJETO

3.1- VEICULOS

4.- Prazo de entrega:
4.1. O prazo maximo de entrega dos veiculos sera de até 15(quinze) dias corridos, a

contar da data de recebimento da Ordem de Fornecimento pela Contratada, emitida pela

Geréncia.

5- Local de entrega:
C.A.A “Centro de Apoio Administrativo” situado a Rodovia Adolfo Serra, n° 500 —

Conceicgao da Barra/ES.
6.7- Recebimento:
6.7.2. O recebimento e aceitagao dos produtos serao baseados, no que couberpelas
disposig6es contidas no art. n° 73 da Lei n° 8.666/93, nas seguintes condi¢oes:

6.7.2.1. Provisoriamente, em até 05 (cinco) dias para efeito de posterior verificagao da
conformidade dos seus componentes e as_ especificagdes dos opcionais em
conformidade aos termos do Edital, o objeto sera recebido em carater definitivo;
6.7.2.2. Definitivamente em até 05 (cinco) dias, apds a verificagao da qualidade e

quantidade das mesmas;
6.7.3. Cabera ao servidor responsavel pelo recebimento, rejeitar os veiculos caso estas
nao estejam de acordo com as exigéncias e/ou caracteristicas descritas no Termo de
Referéncia, bem como determinar as suas substituig6es num prazo estabelecido de até
20 (vinte) dias dutos fornecidos;
6.7.7. O Gnus de corregao de defeitos apresentados ou a substituigao dos mesmos serao
suportados exclusivamente pela contratada.
7- Do prazo e condigées de pagamento:
7.9.1. O pagamento sera efetuado ao fornecedor, sem qualquer acréscimo financeiro,
exclusivamente através de crédito em conta-corrente bancaria, indicada pela
CONTRATADA30(trinta) dias apds 0 adimplemento da obriga¢ao do contratado.
7.9.2. Para tal, na Nota Fiscal, devera constar o aceite e a data de recebimento pelo setor

competente, bem como, da Geréncia de Suprimentos, emissora da Ordem de
Fornecimento.
7.9.3. Na Nota Fiscal, devera constar o n° do Edital de Pregao e o n° do Processo que
deu origem a contratacao.
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8. OBRIGAGOES DA CONTRATADA:
8.1. Iniciar a prestagao dos servigos em até 15 (quinze) dias contados aposa assinatura
da Ordem de Servico.
8.2. Em caso de substituigao de qualquer veiculo, informar obrigatoriamente a Secretaria
Municipal de Educagao, mediante simples troca de correspondéncia, anexando copia

dos documentos de propriedade e seguro do novoveiculo a ser utilizado;

8.3.1. Em caso de quebra e/ou sinistro, devera a empresa vencedora apresentar veiculo

substituto no local onde se encontra o veiculo avariado, no prazo maximo de até 03 (trés)
horas.
8.3.2. Em caso de manutengao por um periodo superior a 01 (um) dia, a empresa
vencedora devera enviar outro veiculo compativel, em substituigao ao avariado.
8.3.3. Todos os custos de manutengao preventiva e corretiva e limpeza serao por conta

da Contratada.
8.4. Permitir a utilizagao de adesivos nas laterais do veiculo com o logotipo e nome “A
Servico da Secretaria Municipal de Educagao”, conforme padrao do Municipio.

8.5. Pagar as multas e outras penalidadese infragdes de lei e regulamentagao cometidas
pelos motoristas sob sua responsabilidade.
8.6. Responsabilizar-se por todas as despesas na prestagao do servico, como por
exemplo, alimentagao e hospedagem de seu motorista, e as que nao estao previstas

neste termo, mas que forem necessarias durante a realizacao de viagens dentro do
Territorio Nacional, quandofor 0 caso.

9 - Consideracgées Gerais
Para o item 03, do primeiro item, deste termo de referencia, quando solicitado o
pagamento mensal devera ser entregue a prova de recolhimento das contribuicées

previdenciaria do motorista, juntamente com ascertidoes.
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