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ATA DE REGISTRO DE PRECOSN° 002/2020

Processos n° 8091/2019

Pregao Presencial n° 66/2019

O Municipio de Conceicao da Barra, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no
CGC sob o n° 27.174.077/0001-34, com sede na Praga pref. José Luiz da Costa s/n,

Centro, Conceicgdéo da Barra/ES, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr.

FRANCISCO BERNHARD VERVLOET, brasileiro, casado, portador do CPF-MF n°
576.518.637-15 e RG n° 415.465- SSP/ES, residente nesta Cidade, doravante denominado

CONTRATANTEe, de outro lado, a empresa C. S. COSTA MEpessoajuridica de direito
privado, inscrita no CNPJ-MF sob o n° 06.178.268/0001-02, com sede Rua: Cassiano
Castelo, n° 480, Bairro: Castelo Branco, Cariacica-ES, CEP: 29.140-790, por seu
representante legal, Sr. Claudenor Silva Costa, inscrito na Carteira de Identidade RG n°
1.491.387-SPTC-ES e no CPF n° 074.488.507-84, doravante denominado CONTRATADO,
considerando 0 julgamento da licitagaéo na modalidade de PREGAO, PARA REGISTRO DE

PRECOS, sob n°. 66/2019 publicada no DOES do dia 01/11/2019, bem como, a
classificagao das propostas publicada no DOES de 18/10/2019, e a respectiva
homologagao conforme fils. 223 e 224, do Processo Administrativo n° 8091/2019,
RESOLVEregistrar os precos das empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a

classificagaéo por elas alcangadas por item, atendendo as condigdes previstas no
Instrumento Convocatorio e as constantes desta Ata de Registro de Pregos, e regido pela
Lei Federal n°. 10.520/2002 pelo Decreto Municipal n°. 4.178/2009, de 04 de dezembro de
2009, pela Lei Federal no 8.666/93 e suas alteragdes e em conformidade com as

disposigdes a seguir.

 

CLAUSULA PRIMEIRA
1- DO OBJETO
1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de precos dos materiais ou equipamentos
especificados no Termo de Referéncia do Anexo | do Edital de Pregao Presencial n°
66/2019 que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentag¢ao e propostas

de precos apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do

Processos n° 8091/2019.

CLAUSULA SEGUNDA
2- DO PREGO
2.1 - Os precos a serem pagos coincidem com os precos definidos no Anexo 01, e nele

estao inclusos todas as espéciesdetributos, diretos e indiretos, encargossociais, segurds),
fretes, material, mao de obra e quaisquer despesas inerentes a compra. \

2.2 - Os precos contratados seraofixos e irreajustaveis.
2.3 — O preco sera pago, conforme definido na Ata de Registro de Precos.

2.4 - A existéncia de precos registrados nao obrigara a Administragao a firmar contfata¢
que deles poderao advir, facultada a realizacao de licitagao especifica ou a contratagao
direta para a aquisigao pretendida nas hipoteses previstas na Lei Federal n°. 8666/93
mediante fundamentagao, assegurando-se ao beneficiario do registro a preféréncia’

fornecimento em igualdade de condicées. 4 /'

[
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CLAUSULA TERCEIRA
3- DA VALIDADE DA ATA
3.1 — O prazo de validade da presente Ata de Registro de Precos é de 12 (doze) meses.

3.2 — Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Precos, a Administracao

Publica Municipal nado sera obrigada a firmar as contratagdes que dela poderao advir,

facultando-se a realizagao de licitagao especifica para a aquisi¢ao pretendida, sendo
assegurado ao beneficiario do registro preferéncia de fornecimento em igualdade de

condicées.

CLAUSULA QUARTA
4- DA UTILIZAGAO DA ATA POR ORGAO NAO PARTICIPANTE;
4.1 — A presente Ata de Registro de Preco podera ser usada por todos os orgaos da
Administragao Publica Municipal, mediante prévia consulta e autorizag¢ao da Secretaria

Municipal de Infraestrutura, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item

registrado na ata de registro de precos para orgao gerenciador e orgaos

participantes, independente do numero de orgdos naoparticipantes que aderirem,

conformepreceitua 0 art. 22, §4°, do Decreto n° 7892/2013.

4.2 — O preco ofertado pela(s) empresa(s) signataria(s) da presente Ata de Registro de

Preco € 0 especificado nesta Ata.
4.3 — Em cada material ou equipamento decorrente desta Ata, serao observados, quanto

ao preco, as clausulas e condigdes constantes do Edital referente a mesma.

4.4 — Em cada entrega de equipamento ou material, o preco unitario a ser pago sera 0

constante da proposta apresentada pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, a(s)

qual(is) também a integram.

4.5 — As contratacgées adicionais previstas nesta clausula nado poderao exceder por

6rgdo ou entidade nao participante, a 50 % (cinquenta por cento) dos quantitativos

registrados na Ata de Registro de Pregos, De acordo com § 3° do artigo 22 do

decreto 7.892/2013.

CLAUSULA QUINTA
5- DAS CONDIGOES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
5.1 — O compromisso de entrega so estara caracterizado mediante o comprovado

recebimento, pelo fornecedor, da Nota de Empenhodecorrente desta Ata de Registro de

Precos e do Edital de Pregao Presencial n°. 66/2019.

5.2 — O fornecedorficara obrigado a atendertodos os pedidos efetuados durante a vig@n¢fa

desta Ata de Registro de Pregos, nao podendo, em hipdtese alguma, estipular quanti dé

minima ou maxima de entrega.
5.3 — Os materiais ou equipamentos deverao ser entregues acompanhadosda Nota Fiscal

5.4 — A ADMINISTRAGAO MUNICIPAL poderasolicitar a licitante a substituigao dos

objetos em que forem verificados irregularidades relativas a sua qualidade, ou a

complementacao em caso deirregularidade relativa a quantidade. Nestes casos o prazo

para complementa¢ao e/ou substituigao sera determinado pela Unidade responsavel pelo

seu recebimento.

5.5 — Os prazos de entrega admitem prorrogag¢ao, a critério do setor requisitante, devendo

ser justificado por escrito e previamente autorizado pelo responsavel,desde ue ocorra

algum dos seguintes motivos: a Zz

a) Alteracao das especificagées pela Administragao Muncie LY /
LA

/

4 L
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b) Superveniéncia de fato excepcional e imprevisivel, estranho a vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condicd6es de cumprimento do Edital e execug¢ao do
Registro de Precos;

c) Interrupcao da execugao do Registro de Precos ou diminuicao do ritmo de trabalho
por ordem e nointeresse da Administragao Municipal;

d) Aumento das quantidadesinicialmente previstas no Registro de Pregos, noslimites
permitidos pela Lei 8.666/93;

e) Impedimento de cumprimento do Edital e execucgao do Registro de Precosporfato
ou ato de terceiros, reconhecido pela Administragao Municipal em documentos

contemporaneosa sua ocorréncia;
f) Omissao ou atraso de providéncias a cargo da Administragao Municipal, sem

prejuizo das sancoeslegais aplicaveis aos responsaveis.

5.6 — A entrega dos materiais ou equipamentos devera ser conforme descrito no Termo de
referéncia, contados da data do recebimento pelo fornecedor da ordem de fornecimento, na

qual se atestara o seu recebimento, nas quantidades definidas pelas Secretarias
requisitantes, na forma do Artigo 73, inciso II da Lei 8.666/93.

CLAUSULA SEXTA
6- DAS OBRIGACGOES DO FORNECEDOR
6.1 — Fornecer os objetos descritos na Clausula Primeira deste instrumento contratual,

conforme especificados no Anexo | que integra 0 presente Registro de Pregos.
6.2 — Aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os acréscimos e supressOes que se
fizerem necessarios nos servicos a serem prestados,até o limite estabelecido na legislagao

em vigor.
6.3 — Responsabilizar-se pelo integral cumprimento dos objetos, inclusive no quesereferir

a observancia da legislacao em vigor.
6.4 — Substituir ou complementar, 4s suas expensas, no todo ou em parte, os objetos em

que severificarem vicios de qualidade e/ou quantidade.
6.5 — Reapresentar sempre, na medida em que forem vencendo os prazosdevalidade da
documentag¢ao apresentada, novo(s) documento(s) que comprove(m) todas as condi¢des
de habilitagdo e qualificagao exigidas para a compra dos itens, bem como os que

comprovem a sua compatibilidade com as obrigagdes assumidas.
6.6 — Responsabilizar-se pelos encargostrabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e

demais 6nus necessarios a execugao do Registro de Precos.
6.7 -— Responsabilizar-se civil e penalmente pelos danos causados diretamen
ADMINISTRAGAO MUNICIPAL ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dofo
execugao do Registro de Pregos, nao incluindo esta responsabilidade a fiscalizagao
6.8 — Manter durante toda a execugao do Registro de Precos, em compatibilidade
obrigagoes por ela assumidas, todas as condicdes de habilitagao e qualificagao exigi

licitagao.
6.9 — Permitir e facilitar a fiscalizagao do Registro de Pregos, em qualquer dia e hoya,

devendoprestar todos os informes e esclarecimentossolicitados.
6.10 — Efetuar 0 pagamento de seus empregados nos prazos legais, independente do

recebimento da fatura.
6.11 — Cercar seus empregados de garantias e protegdes legais, nos termosda legislacgao
trabalhista, inclusive em relagao a higiene, seguranga e medicina do Habalha, fornecendo

 

   

  

   
os componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por-qualqu Otivo estejam /

envolvidos com a prestagao dos servigos. : FiA [+7
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6.12 — licitante devera registrar as ocorréncias havidas durante a execucao do presente
Registro de Pregos, de tudo dando ciéncia a ADMINISTRACAO MUNICIPAL,respondendo

integralmente por sua omissao.
6.13 — A licitante devera indicar preposto com poderes de decisao amplose irrestritos,

compativeis com o objeto deste Registro de Precos, que ficara responsavel para responder

junto 4a ADMINISTRAGAO MUNICIPAL, acerca de quaisquer falhas ou duvidas ocorridas
durante a vigéncia do Registro de Pregos, ficando desde ja acordado que 0 mesmo devera
reportar-se exclusivamente ao servidor designado para acompanhamentoe fiscaliza¢ao.
6.14 — Declaragao sob as penas da lei firmada pelo representante legal da empresa

licitante de que dispdem do objeto destalicitagao.

 

CLAUSULA SETIMA
7- DO PAGAMENTO
7.1 — Apos a entrega dos materiais ou equipamentos cotados licitante vencedora
apresentara a Prefeitura Municipal de Concei¢ao da Barra, nota fiscal para liquidacao e o
pagamento da despesa sera feito: mediante ordem bancaria creditada em conta corrente

ou através de autenticagao de cddigo de barras da nota fiscal/fatura, no prazo estipulado
no termo de referéncia, contados do recebimentodefinitivo dos servicos.
7.2 — A Nota Fiscal devera ser apresentada apos a expedi¢ao do Termo de Recebimento

Definitivo pelo setor requisitante.
7.3 — Ocorrendo erros na apresentagado do(s) documento(s) fiscal(is), 0(s) mesmo(s)

sera(ao) devolvido(s) a licitante para corregado, ficando estabelecido que o prazo para
pagamento sera contado a partir da data de apresentacao da nova fatura, devidamente

corrigida.
7.4 — A ADMINISTRAGAO MUNICIPALpodera deduzir do pagamento importancias que a
qualquer titulo Ihe forem devidos pela licitante, em decorréncia de inadimplemento

contratual ou outras de responsabilidade da licitante.
7.5 — O pagamento somente sera efetuado mediante:

a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual (do domicilio ou sede da
licitante) e Municipal (onde for sediadaa licitante e a do Municipio de Conceicao da
Barra, quando a sede naofor deste Municipio), através de certidées expedidaspelos
érgaos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na propria

certidao;
b) Prova de situacao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —

FGTS, através da apresentacao do CRF — Certificado de Regularidade do FGTS;
c) Prova de situa¢gao regular perante o Instituto Nacional da Seguridade Social — INSS,

através da apresentacgdo da CND - Certidao Negativa de Debitos.
7.6 — O pagamento sera efetivado mediante depdsito em conta corrente, em qualquer
agéncia da rede bancaria, indicada pela licitante ou através da autenticagao de codigo

de barras da nota fiscal/fatura emitida pela licitante.
7.7 — De acordo com a Portaria Municipal n° 465/05, Artigo 1°, §§ 1° e 2°, o CNPJ ou CPF

constante do respectivo processo e o CNPJ ou CPF da conta b ‘carla deverao ser

coincidentes.
Nao serao efetuados créditos em contas:

a) de empresas associadas;

b) de matriz parafilial;
c) de filial para matriz;

d) de sdcio;
e) de representante; sg CF [Ay
f) de procurador, sob qualquer condi¢ao. a A

LYE" ;
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7.8 — E vedada a antecipacéo de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das

condicées estabelecidas neste Registro de Precos.
7.9 — Nenhum pagamento sera efetuado a licitante enquanto pendente de liquidacao
qualquer obrigagao financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou

inadimplemento contratual.

7.10 —A licitante arcara com todosos custos referentes a mao de obra direta e/ou indireta,
acrescidos de todos os encargos sociais e obrigacdes de ordem trabalhista, recursos

materiais, transporte, seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas
administrativas, tributos e demais encargos necessarios a prestagao dos servicos objeto

deste Registro de Precos.

CLAUSULA OITAVA
8- DAS PENALIDADES
8.1 -— A recusa injustificada da licitante em realizar a entrega dos materiais ou
equipamentos definido na Clausula Primeira deste instrumento, de conformidade com a
proposta classificada na licitagao e indicada para registro do respectivo prego, ensejara

aplicagao das penalidades enunciadas a seguir.
8.2 — A licitante devera observar rigorosamente as condigdes estabelecidas para a
realizagao do objeto contratado, sujeitando-se as penalidades constantes doart. 7° da Lei

n° 10.520/02 e da Lei 8.666/93 e suas alteracoes.
8.3 — Na hipotese da licitante deixar de cumprir as obrigagées estabelecidas por este

Registro de Pregos, poderao ser aplicadas as seguintes penalidades:

a) Adverténcia, por escrito;
b) Multa de 0,3% (trés décimos por cento) pordia de atraso;

c) Multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento do Registro de Pregos;
d) Suspensdaopara contratar com a Administra¢ao;
e) Declaracao de inidoneidade para contratar com a Administragao Publica Municipal.

8.4 — As multas previstas nas alineas “b” e “c” do item acima serao descontadas de
imediato no pagamento devido ou cobradasjudicialmente, se for 0 caso.

8.5 — Antes da aplicacao de qualquer das penalidades,a licitante sera advertida, devendo

apresentar defesa em 05 (cinco) dias Uteis.
8.6 — A licitante, durante a execucao do Registro de Precos, somente podera receber 03

(tr€s) adverténcias, quando, entao, sera declarado o descumprimento do Registro de

Precos, com a aplicagdo das penalidades cabiveis. A ADMINISTRAGAO MUNICIPAL,
porém, podera considerar rescindido o Registro de Pregos mesmo que so tenha ocorrido

uma adverténcia.
8.7 — As adverténcias, quando seguidas de justificativa aceita pela ADMINISTRAGAO
MUNICIPAL,nao serao computadaspara o fim previsto no item 8.5.

8.8 — As adverténcias, quando nao seguidas dejustificativa aceita pela ADMINISTRA

MUNICIPAL,darao ensejo a aplicacao das penalidades dasletras “b” a “e” do item 8,2.

8.9 — As multas previstas nas letras “b” e “c” poderao ser aplicadas em co It A
cumuladas com uma daspenalidadesprevistas nasletras “d” e “e”, todas do item BY
8.10 — A multa moratoria sera calculada do momento em que ocorreu o fato gerador e nao

da adverténcia, estando limitada a 10% (dez por cento), quando devera ser rescindido~O

Registro de Precos e aplicada, também, a multa cominatoria de 10% (dez por cento).

Podera a ADMINISTRAGAO MUNICIPAL,entretanto, antes de atingido o pré-faladolimite,
rescindir o Registro de Pregos em razao doatraso.
8.11 — As multas poderao seraplicadas tantas vezes quantas forem as irregularidades.
8.12 — Decorridos 15, (quinze) dias de atraso na-entrega dos materiaisouu _equipa
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descumprimento total das obrigagdes assumidas, caso em que, além de aplicar multa
prevista no item 8.3 “c’, podera a ADMINISTRAGAO MUNICIPALoptar pela rescisao do

Registro de Precos.
8.13 — A ADMINISTRAGAO MUNICIPAL podera considerar outros fatos, que nao o
simples atraso na execucao das entregas de materiais ou equipamentos objeto desta Ata,

para entenderrescindido o Registro de Precos.
8.14 — As multas serao calculadas pelo valor total do Registro de Precos.
8.15 — Se o descumprimento do Registro de Precos gerar consequéncias graves para a
ADMINISTRAGAO MUNICIPAL podera esta, além de rescindir o Registro de Precos,

aplicar uma das penalidadesprevistas na letra “d” ou “e” do item 8.3.
8.16 — Se os danos puderem atingir a Administracgao Publica Municipal como um todo, sera
aplicada pena de Declara¢ao de Inidoneidade.
8.17 — A dosagem da pena e a dimensao do dano serao identificadas pela Secretaria de

Infraestrutura.
8.18 — Quando declarada a Inidoneidade da licitante, a Secretaria de Infraestrutura
submetera sua decisao ao Procurador Geral do Municipio, a fim de que, se confirmada,

tenha efeito perante a Administragao Publica.
8.19 — Nao confirmada a Declaragao de Inidoneidade, sera esta considerada como
suspensao para contratar com a Administragao Publica pelo prazo maximo de 02 (dois)

anos.
8.20 — Poderao ser declaradas inid6neas ou receberem a pena de suspensao as empresas

ou profissionais que, em razao dos contratos regidos pela Lei n° 8.666/93:
a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude

fiscal no recolhimento de quaisquertributos;
b) Tenham praticado atos ilicitos visando frustrar os objetivos delicitagao;

c) Demonstrarem nado possuir idoneidade para contratar com a Administragao em

virtude da pratica e de atosilicitos.

CLAUSULA NONA
9- DA REVISAO DOS PREGOS REGISTRADOS.
9.1 — O(s) preco(s) registrado podera (40) ser revisto(s) em decorréncia de eventual
reducao daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo de materiais

registrados, cabendo a Comissao Municipal de Licitagao promover as negociacées junto

aos fornecedores registrados.
9.2 — Quando o(s) prego(s) registrado(s), por motivo superveniente, tornar-se superior ao
prego praticado no mercado, a Comissao Municipal de Licitagao devera:

a) Convocar o fornecedor registrado para negociacao de redugao de precos e sua

adequac¢aoaopraticado no mercado;
b) Frustrada a negociagao, liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido; >
c) Convocar os demais fornecedores registrados visando igual oportunidad de

negociagao. /
9.3 — Quando o valor de mercado tornar-se superior ao prego registrado e o for
mediante comunicagao e comprovagao formal, nao puder cumprir o Registro de

Comissao Municipal de Licitagao, podera:
a) Liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem aplicac¢ao da (s)

penalidade (s) prevista (s) nesta Ata e no Edital, desde que este apresente laudos, /

relatorios, comprovantes e justificativos que possibilitem o reajustamento do presg ff

registrado;
b) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade depoets
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CLAUSULA DECIMA
10- DO CANCELAMENTODAATA DEREGISTRO DE PREGO
10.1 — Esta Ata de Registro de Prego podera ser cancelada de pleno direito, quando:

a) A licitante nao cumprir as obrigacgdes constantes desta Ata;

b) A licitante nao assinar a Autorizagao de Fornecimento no prazo estabelecido e a

Administragao nao aceitar sua justificativa;
c) A licitante der causa a rescisao administrativa de compromisso decorrente de

Registro de Precos;
d) Em qualquer das hipdteses de inexecucao total ou parcial de compromisso

decorrente de Registro de Precos;
e) A licitante nao aceitar reduzir seus precos registrados na hipotese de se tornarem

superiores aos praticados no mercado;
f) Por razées do interesse ptblico devidamente demonstrado e justificado pela

Administragao;
g) A licitante, mediante solicitagao por escrito, comprovar estar impossibilitada de

cumprir as exigéncias desta Ata de Registro de Precos;
h) For constatada a existéncia de Declaragao de Idoneidade do Fornecedor.

10.2 — Procedimento para cancelamento da Ata de Registro de Precos:
a) O cancelamento do Registro de Precos, nas hipdoteses previstas, assegurando os

principios das contraditoria e ampla defesa, sera formalizado por despacho da

autoridade competente;
b) A solicitagao da licitante para cancelamento dos precos registrados devera ser

formulada com antecedéncia de 30 (trinta) dias, facultada a Administragao a
aplicagao das penalidades previstas neste Registro de Precos, caso nao aceitas as

razoes do pedido.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
11- DA AUTORIZAGAO PARA AQUISIGAO E EMISSAO DOS PEDIDOS DE
FORNECIMENTO
11.1 -— As solicitagdes referentes ao objeto do presente Registro de Prego serao

autorizadas por emissao da Nota de Empenho, caso a caso pelo Titular da Secretaria

requisitante.
11.2 — A emissao das Autorizagées de Fornecimento, suaretificagao ou cancelamentototal

ou parcial, serao igualmente autorizados pelo Orgao requisitante.
11.3 — Durante o prazo de validade do Registro de Precos, A Administragao podera ou nao

contratar o objeto deste Pregao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
12- DA RESCISAO
12.1 - A rescisdo da Ata podera ocorrer nas hipoteses e condi¢ées previstas nos artigos 8
e 79 da Lei n° 8.666/93, no que couberem com aplicagao do art. 80 da mesma Lei;-8e for o
caso. JL.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
13- DOS RECURSOS
13.1 - Os recursos, representagado e pedido de vatoragsesposer. serao

 

acolhidos nos termos doart. 109, da Lei no 8.666/93 e alteragoes postefiores.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA
14- DOS RECURSOS
14.1 - Os recursos, representagao e pedido de reconsideragao, somente serao acolhidos
nos termosdo art. 109, da Lei no 8.666/93 e alteragées posteriores.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
15- DO ACOMPANHAMENTOE DAFISCALIZACAO
15.1 - A execugao do contrato sera acompanhada pela Secretaria Requerente ou
designado representante da Administragao nos termos do art. 67 da Lei n° 8666/93,
através da Secretaria requerente, que devera atestar a execucao do objeto contratado,
observadas as disposicdes deste Contrato, sem o que nao sera permitido qualquer

pagamento.

15.2 — A fiscalizagao da execugao das entregas dos materiais ou equipamentosserafeita

pelo CONTRATANTE,a fim de cumprir, rigorosamente, os servicos, OS prazos e condi¢des

do presente edital, proposta e as disposi¢des do contrato.
15.3 - A fiscalizagao referida no subitem anterior nao excluira ou reduzira a
responsabilidade da contratada pela completa e perfeita execucao dosservicos.
15.4 -— Os esclarecimentos solicitados pela fiscalizagao deverao ser prestados
imediatamente, salvo quando implicarem em indagacées de carater técnico, hipotese em

que serao respondidas no prazo maximode 24 (vinte e quatro) horas.

15.5 — E direito de a fiscalizagao recusar quaisquer materiais, quando entender que os
mesmos empregados nao sejam os especificados, ou, ainda, quando entender que a

execucaoesta irregular.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
16- DO FORO
16.1 - Fica eleito 0 foro de Conceic¢ao da Barra, Comarca de Concei¢ao da Barra, para
dirimir qualquer duvida ou contestagao oriunda direta ou indiretamente deste instrumento,

renunciando-se expressamente a qualquer outro, por maisprivilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em trés vias de igual teor e forma,

para igual distribuicao, para que produza S efeitos legais.

    

Conceicao da Barra~ES192 Janeiro de 2020.

FRANCISCO EBERNHARD VERVLOET

Prefeito Municipal

had be

ober me \

cl i MF sob o n° 06.178.268/0001-02 We

Contratado [Y/

Sr° Everson Cesar Raimundo Gava-
Matricula: 11977

Fiscal do Registro de Prego Secretaria de Infraestrutura
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Anexo |

Descrigao dos Produtos: 7 _ -
[Item [Material | Un. | Marca | Modelo |MédiaC. Qtde ‘| Pr. Unit. | Pr. Total

% 1.10.01.1538-0 PC | Belgo 0.000 4,500,000 328.0000 493.500,00

[GRADE metalica tipo nayfolor 3D na cor verde com L=2,50m x H=2,03 m fio 5.0 malha

| 5x20 (Belgo Naylofor ou similar). |

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

82 1.10.01.1539-8 |PC | Belgo | — 4°700.000 149.0000|29 300,00

] POSTE NAYLOFOR BASE CHUMBADA, COR VERDE, ALTURA 2,60 M - (60X40MM) (BELGO NAYLOFOR ou

| SIMILAR) com parafusos |

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

(& TAQOF1540"" | PC Belgo ' 0.000 | 100,000 | 3.377,0000 99770000
1 : : ;     

| PORTAO DE CORRER EM NAYLOFOR 3D MEDIDAS 3,00X2,03 (BELGO NAYLOFOR OU SIMILAR) com |

parafusos e abracadeira de fixagao.

 

 

[_ Valor Total R$ 1.084.500,00 (Hum milhao oitenta e quatro mil quinhentos reais).
 
 

ANEXOII
TERMO DE REFERENCIA

1 - OBJETO
Constitui objeto deste Termo de Referéncia o Registro de Precos com vistas a eventual

aquisicao de redes de protecao e grades, de acordo com as especificagdes, quantitativas

maximas e condigdes minimas acima apresentadas.

2 — DAS ESPECIFICAGOES E QUANTITATIVOS:
Conforme Anexo I.

2.1 - Os quantitativos totais expressos neste Anexo sao estimados e representa a previsao

das Secretarias requisitantes, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo o Municipio adquirir

ou nao objeto em sua totalidade.

3 — JUSTIFICATIVA
Considerando a grande demanda de servicgos que sao de responsabilidade da Secretaria

de Infraestrutura, € de extrema necessidade para a execucao dos mesmos,tendo em vista

que 0 Municipio nao dispde desses equipamentos em quantidadessuficientes para atender

sua demanda de servicos. Servigos esses como: cerca/tela para frente do Hospital de

Braco do Rio, cerca/tela da Capela Mortuaria de Braco do Rio, fechamento do vestiario do

Campo de Futebol de Braco do Rio, cerca/tela para Casa de Cultura (trapiche) na Sede,

entre outros. Padronizando assim os fechamentos dos patriménios publicos e trazendo
seguran¢a aos municipes. Justificamos assim a necessidade de sua aquisi¢ao, conforme
especificacdes e quantidades contidas na planilha basica orcamentaria.

4. LOCAIS DE ENTREGAE INSTALAGAO DOS EQUIPAMENTOS
41. Os materiais deverao ser entregues no endereco informado na ordem de
fornecimento/servigo e pela Secretaria Requisitante. ;

5. ESPECIFICACOES TECNICAS
Conforme descrito no Anexo I.   
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6. FORMA DE EXECUCGAO/FORNECIMENTO DOS SERVICGOS
6.1 O servicgo de transporte dos equipamentos sera por conta da empresacontratada.
6.2. Transportar seus funcionarios, ferramentas e equipamentos, para execucao dos

servicos contratados.
6.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
equipamentos e materiais que apresentem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da

execuc¢ao de instalacao ou materiais empregados.

6.4. Reparar, ou quando isto for impossivel, indenizar por danos materiais e/ou pessoais

decorrentes de erro na execuc¢ao dosservicos, objeto do presente termo de referéncia, que

sobrevenha em prejuizo da CONTRATANTEoudeterceiros, sem quaisquer 6nus para a
CONTRATANTE.
6.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do CONTRATO.
6.6. Responsabilizar-se por quaisquer danos que seus empregados causarem a

Administracao.
6.7. Responsabilizar-se por qualquer atendimento médico, acidente ou mal subito que

venha ocorrer com seus empregados.
6.8. Assumir todas e quaisquer reclamagées e arcar com os 6nus decorrentes das agdes
judiciais, por prejuizos havidos e originados da execugao do contrato, e que sejam

ajuizados contra a CONTRATANTEporterceiros.
6.9. Responsabilizar-se por prejuizos havidos da execugao do contrato, mesmo apos o

término da duracaodo contrato.
6.10. Manter a Secretaria requisitante a salvo de quaisquer queixas, reivindicagoes ou
reclamagdes de seus empregados e/ou prepostos e/ou terceiros, em decorréncia do

cumprimento do Contrato.
6.11. Responsabilizar-se por todo o ferramental, dispositivos e aparelhos adequados a

perfeita execugao do CONTRATO.

7. PRAZO E LOCAIS PARA RECEBIMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
7.1. A entrega das mercadorias na quantidade total estabelecida na ordem de

fornecimento/servico ocorrera no prazo maximo de 07 (sete) dias corridos, contadosa partir

do recebimento pela Contratada da convocagao expressa encaminhadapela Contratante.
7.2. O prazo maximo para substituigao dos equipamentos que nao atenderem ao Edital e

seus Anexos sera de 10 (dez) dias Uteis, contados da data da devolucao. Decorrido esse

prazo e nao havendo a devida substituigdo dos equipamentos, serao aplicadas as

penalidades legais cabiveis.

8. PRAZO DE GARANTIA

8.1. A garantia devera ser de no minimo 01 (um) ano, a contar da data do recebimento

definitivo.

9. CONDICOES DE RECEBIMENTO
9.1. Quando da entrega dos equipamentos no almoxarifado, de posse da Nota de
Empenho, a Secdo de Material, antes de assinar o canhoto da Nota Fiscal/Fatura
apresentada, conferira a marca, a quantidade e os valores unitario e total, representado

esse ato o RECEBIMENTO PROVISORIO PARCIAL DO OBJETO.
9.2. Em até 10 (dez) dias, a Segao de Manutencaofara a verificagao acerca da adequa¢ao.,

dos equipamentos entregues, apds o que emitira certidao de RECEBIMENTO DEFINITIVO/

PARCIAL DO OBJETO,ou, notificaraé a Contratada acerca da necessidade des ituicao

do(s) equipamentos(s). ; gf ae
Mn
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9.3. Apos a instalagao dos equipamentos, o gestor do contrato fara o RECEBIMENTO
PROVISORIO DO OBJETO,certificando a data de sua conclusao, a partir da qual sera
contado o prazo de observacao do funcionamento dos equipamentos, que sera de 15
(quinze) dias, apods o que devera ser RECEBIDO DEFINITIVAMENTE O OBJETO,

mediante a aposic¢ao do ATESTO na Nota Fiscal/Fatura pela Secao de Manuteng¢ao, no

caso de funcionamento adequado, ou, adotadas as providéncias para a resolucao de
eventual inadequa¢ao detectada.

10. OBRIGACOES DA CONTRATADA
10.1. A contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execu¢ao do contrato.

10.2. A Contratada devera manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes assumidas, todas as condicdes de habilitagao e qualificacao exigidas

por lei e neste Termo de Referéncia.

11. SANCOES ADMINISTRATIVAS
11.1. Para as sangGes administrativas serao levadas em conta a legislacao federal que
rege a matéria concernente as licitagGes e contratos administrativos e as disciplinas

normativas no ambito da Secao.

12. PAGAMENTO
12.1. A nota fiscal/fatura devera ser apresentada pela Contratada ao responsavel pelo

recebimento do bem ouservico.
12.1.1. A data da apresentagao da notafiscal/fatura sera devidamente registrada nos autos

do processo pelo responsavel pelo recebimento do bem ou servico.

12.2. O ATESTO nanotafiscal e o respectivo PAGAMENTOsera efetuado de acordo com

o valor da despesa.
12.3. O pagamento sera creditado em nome da Contratada, mediante ordem bancaria em

conta corrente porela indicada.
12.4. O pagamento, mediante a emissao de qualquer modalidade de ordem bancaria, sera
realizado desde que a Contratada efetue a cobranga de forma a permitir 0 cumprimento
das exigéncias legais, principalmente no quese refere as reten¢oéestributarias.
12.5. A Contratada, optante pelo Simples, devera apresentar, juntamente com a nota
fiscal/fatura, declaracao, conforme modelo constante do Anexo IV da Instrug¢ao Normativa
SRF n° 480, de 15/12/2004, substituido pelo Anexo IV constante da IN RFB n° 79 1, de 10

de dezembro de 2007. Caso nao o faga, ficara sujeita a retencao de imposto e

contribuigdes, de acordo com referida Instru¢ao.
12.6. A nota fiscal/fatura que contiver erro sera devolvida a contratada para retificagao e
reapresentacao, iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO partir do

recebimento da Nota Fiscal/Fatura corrigida.
12.7. O pagamento fica condicionado a prova de regularidade perante a Fazenda Nacional,
a Previdéncia Social e junto ao FGTS.

12.8. A compensagaofinanceira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento

pela Administragao, desde que o contratado nao tenha concorrido de alguma forma para o

atraso. E devida desde a data limite fixada no contfate-para o pagamento até a data

correspondenteao efetivo pagamentoda parcela.

13. DOTAGCAO ORGAMENTARIA
13.1 A secretaria participante desta ata sera: Infraestr    
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