
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA - ES
PODER LEGISLATIVO

Casa Legislativa Municipal Waldemiro Seibel

CbNTRATO;)~'ÓMINISTRATIVO N° 06/2018.

CONTRATO DE AQUISiÇÃO, COM A DEVIDA
INSTALAÇÃO, DE 02 APARELHOS DE AR
CONDICIONADO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA
TERRAlES (CML T) E A EMPRESALOJAS BOA FÉ
LTOA - ME, NA QUALIDADE DE CONTRATANTE
E CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE.

A CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJ~Oti~j'ERRAlES (CML T), pessoa jurídica de
direito. público,situada na Av. Luiz ObeR:rJuUêÍ'Filho, nO83, 2° andar, Centro, Laranja
da Te rra/ES, CEP: 29.6.1.5;:000, neste ato. representadã por seu Presidente, Exmo.
Sr. Gilson Gomes' Junior.' doravante denominada CÓNrRA TANTE e, de outro, a
EMPRESA LOJAS BOA FÉ LT'oX -"ME,pessOâ jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ: 05.055.578/0001-69, no endereço Praça Aderbal Galvão, nO140, Centro,
Afo~Q;G.láfJdj9!f;S:,J)esteiatQi{epres,ent;:ldp pelo Sr. Patresley dos Santos Gueller
(representante Legal), portador do CPF n? 099.369.457-86 e Identidade nO50.835 -
MTPS, doravante denominada 'CONTRATADA; resolvem firmareste contrato nos
termos da lei, conforme Lei 8.6.~6/9;3 ;-,e,.1 0.520/02, .,que,$e,4egerá, rnedtante vas
cláusulas abaixo: . ",; ,:; r:" ,.,.c,,'

';: ,.~ . ::,-,.: .~._../~
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJE.TO.: ,(,I" J .;, ,.,,"~.' ~, ,

1.1. O presente CONTRATO tem 'por obje.toaa~uj~ição,cor.rla devidaJnstalação,' de
02 (dois) aparelhos de ar condicionado, destinados. ao. Pténário da Câmara
Municipal, de acordo com as exigências estabelecidas .no Edital do Pregão
Prese(lçiaJl1°,~03120J8e seus Anex,oS>.;· :::.',: ,', .Ós ' t. ",

CLÁUSULA SE~ÚNQA: DQS POCVME~T()S I~TE,Ç;RANTES'
2,.1.Fazem.parte destecontrªtº;tod,osos.doç~.rFlentos'~ instruçõesque compõem o
processoque originou', o PreqãoPresencial !10 03/201;8,col1lpletand9~s"eo.presente
para todos. os fins "de direito, indep~nd~nte'de, sua transcrição.. obriqando-se as
partesem .todos os ~eustermos.. . . , , " :'..! " .' '.

~. \' -~., . .. ; - . ,', .,
ctÁYSUI..A T.eRC~,RA: ..DOVALOR ,DO CONTRATQ,
3.1.•o valor deste, contrato' é de,J~$12.500,OO'(doze mil e .quinhentos reais),
conforme proposta vencedora no Pregão Presencial nO03/2018.

CLÁUSULA·QUARTA; ,DO''fORNECIMENTO POS EQUIPAMENTOS E DOS
SBRVIÇOS.DE INSTALAÇÃO", ., , .,
4.1. DO.FORNECIMENTO DO$;'EQUIP4MENTQS" , ".
4.1.1.jOS ares .de. condicionados, deverão setentreques na CMLI; em perfeito
estadc-nas condlçôes.e preços.previstos no Termo de Referência e nas propostas
apresentadas no Pregão.
4.1.2. Não -sérãeaoéites :árés condlclonádosem eohdiçõe$'d'
no' editaí.e nem das.eropostasoferteoas pelas empresas. .
4.1~3.·0s arescondioionaeoa deverão ser' entreques na-cata-eeter

"; ~••" !. . ~•.. ; '.:.:'
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" '•• "0'_ ~ "CÂMARAMfJNICIPALDKLARANJADATERRA - ES
PODER LEGISLATIVO~ .' .~ ,

~t·~:',j;1· -~'" ~ ~,~\

., .c_,." ,~ «>.~t.;,:. ~ -Ó; .'}t.~:l~::~.,L,/ (p,,~-,

Co.flf()rf1l~J;p,!t~!'1~'19?!.~ql~L<Y,;i. .•;: ;Ü\.~'f,::.},: :.>:
4.2. DOS SERViÇOS ,DE INSTAL.AÇAq '.,' . .';,' .. .... '. ,,; "
4.~~1.E..:~e.·r~~~!?s,~9i!l~;~di·~~;e~pr~~~:Y,ence;~~t~:do. 9~dam~ ..a. ih~ta~~Ç'~p'dos
aresçond1e:!pnadesadqUlndos. .
1J,.2.2.' .~E)(jg~~seainéfa,'daempresa, vencedora do certame elevado padrão de
qlJafida.~~'e'§~gu,r~.nça'jiqprpc~s~o'd~s"instalaçõe~7", ': ,: ." i ".' ..... ,.,

c.' .• , ,'o, ~ "_'. •. '. " , .. ' .• ".- . _ .. ,.' ',' 'i o'' > ,- -" T • '. ~' ••

CLÁu§ÚCA'QUINTA: 'DÓ 'PÀdAMENTO" '.".:~<., ..

5.1. O pagamento será feito em favor da CONTRATADA, por meio de Ordem
Bancária em conta' corrente por ela ind4,capa,após a apresentação à contratante, da
Neta Fiscal Eletrônica, sem emendas .;QtÍXfaS~ras,dos documentos de regularidade

. , -', . '",-'-\,"'. ' .. "t.'::

fiscal exigidos pelo art. 29 da Lei nO8.66,e)/l993 e da declaração. de ~dimplemento de
encargos.. .' .,. .' . . .•........'.' -. '. . ,.'
5:2. A Neta Fiscál'Efetr6nI6a,depOisde co.nf~ridae visada, será encaminhada para
processarnento .epa9am~ntqaté ·o5o'(déçi'rlJo.}' dia útil, após a respectiva
apf:esenfaçã,o., . .', ...' . .' ..
§.~~"A!fatur~.~erá·pa.gaàté 0100 (décimo) dia útil após o seu processamento. Após
e~~a:~Q9!a.$ªrâp~gaJnufta:timiu!lceira,nosseguintes termos:E.M= IxNOxVF· ..... ,
... -,., -,~. '. - . i , ,

". .. ~.. :,".,' ~'" :;':':" ,"; .

QOd~: EM.=EncqrgO$ mQratórios,VF ,..= Valor -da Nota Fiscal. re.ferente .acmês em
atrasp.NO=N(lmerQ de'dia,s.em atraso, f=.= lndice de compensação. financeira.
1= (TXl1 0011(6/1OO).1~0,00016438
'" ; :....,;36S -. ;',' .;;:''; '::. ',. .<' ' .• '~;., .•

IX= Percentual.daT axa Anual :; 6% . ,.;

5.4. A'Nota 'Fi$cal'Eletrônica 'deverá'contero rnesmoGNPJ apresentado naproposta
e documentosaa, mesma .Razào Bcclal.do- Contrato Soeial.Ato. Constitutívo ou
Estatuto apresentado anteriormente.
$,5. Qualquer alteração. feita rio, 'Contrato ;Social, Ato Constitutivoou Estatuto .que
modifique as, informações.reqistradas na Ata.daBessão Pública .ouno Contrato,
deveráser.comunlcado :a CONTRATANTE, mediante documentação própria, para
apreciação da.Autçrldade.Competente. .. ,. . ;
5.6..:0correndo;erros.na,apresehtação;.daNotaFiscaL Eletrônica, a mesma será
devólvida·à'CONTRATADA para correção, .ficando estabelecido que o prazo para
pagamento será contado a 'partir da data de apresentação. da neva Nota Fiscal
EletróÍlica,devida1T!~n.te corrigida. .
5~1.A cohtrafante-poderá ,peduzir .do pagamento importâncias que à qualquer título.
lhe: fºrÉHn.:-devidó~ peJâ':-CONTRATADA, em decorrência de inadimplemento.
contratual.
5~8.. Para a. efetivação.do, pagamento a CONTRATADA deverá manter as mesmas
condições ofertadas quando. da coleta de preço .

. Avenida LuizObermüller Filho, n" 083, 2°An(lar,;Çentro~ Laranjada rerratES, CEP 29615-000-1elefax (27).3736-1006
, CNPJ.: OL772. 670~OOO1-99 -' e-mail: camara@cmlaranjadaterra.es.gov.brecàmara@laránjad3teÍTa.esC.gov.br. . . .

, ' ".Site: cmlarlÍ!ljadáterrites.goV.br,

. ~ .Ór ,



" CAMARAMUNIClPALDELARANJADATERRA·ES
'; .:;')PODER ;LEGISLATIVO . .

, ,< (Jas~[;eg)~IativaMUnicipal Waldemiro Seibel ': .

'Elemento deDesp~sa:44905200000 ..,Equipamento e-Mate riaIPermanente
.Fonte de Recurso: 10000000."7Recursos, Ordinários

CLÁUSULA SÉ:rIMA~.DO,PRAZa DE JNíCIO.:E<DADURAÇÃO DO CONTRATO
.,.1. Opràzo..de. vigência do contrato' é de'12 ;tneses.~· '. :

CLÁUSULA,eiTAVA:·;DA RES'f?ONSABILIDADE'DAS PARTES
8.1., DÁS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:
8.1.1. Fornecer e colocar a disposição da contratada todos os elementos e
informações que se fizerem necessáriaSaóctJmprimento do contrato.
8.1.2. Notificar formal e tempestivam~ritE;I.~' contratada sobre as irregularidades
observadas no.cumprimento do contrato,' =: : "
8.1.3. Desíçnar servidor respo.nsávelpelo acompanhamento e fiscalização deste
contrato.,': • \.' L ;" " .• " '. ." ,... . .

8.1.4. Efetuar o pagamento do.·valortotal'dq cont~ato.

8,~~~QA~;RI;~pp~SAaIUPAOES>DA CO~TRATADA:
8~~'i1~.8ªsPPlJsabiliz~r-sepe,la entrega dos, ares condicionados no local, prazo,
condições e carácterfsticasestabelecidas no Edital.
~t~/?Be~poR§~bHj~reOl";"$e,pelas, in$tala.çõesdQ$/ar~s cOr:'l,dicionad0sadquiridos.
8~2~3~,,Mé\l)ter, el~vadºpadrão 'de:qualidade e· -sequrança no processo das
instalaçÕes,"
8,.~.~t~'~~~~rn~r'jot~ira ·;.r.:esp·OJ)sab.Hfdad~;,CiyjJ/" admini~trativ.a ~,e,:penaI por" quaisquer
dano~;e,prejuízOs1l")';1.ateiiai$/Q.ll\·pes.soais'caU$ado.$.à'seUs empregados, prepostos,
ao,QONTRATANTE ou aterceiros. ,
8.~.5.pr:estara ,assistêncian.ecessária á 'CONTRATANTE; .nos termos das
condições deqarantia.ofertadas frente. aos.produtos ... ,. ;"_1-" ~-'..
çLAuSUI.~NONA;OA F'$CALlZAÇÃODO.CONTRATO : ' . .
9.1, ..A. execução deste' confratoserá acompanhada por servidor previamente
des.ignado pela Aqministração,; na.forma da legislaçãO, que deverá atestar os
equipamentos adquiridos e sua instalação para fins de cumprimento das normas da
l,;ei .n~4.;320/64:,.. -.::. -:..... '. . .
9.2. Osprcoedimentos de fiscalização abranqem todas as rotlnas.neceseárias à boa
execução do contrato. . r, .• '

9.3.;0 }f,iscéildocontrato deverá' anotar.as.ocorrêncías relacionadas, com.a. ,exetc,ução
dos~erViço~,de ínstalações.em reqistro.própric; determinandoo que. for necessário à
regularj.zação das falhas observadas, conforme as previsões deste contato.
9.4. As-decisões e .ptovidêrrcias 'que ultrapassarem, a-competência do fiscal deverão
sef,soljçi~adas··a·· seus euperíores, em' tempo hábil para a adoção das medidas
conveniéntes~-" , .,
9.5.·A fisealização seráexercida.no.interesse exclusivo daCMlTe.não·,exclui nem
reduz;a·responsabjJidadedaCONTRATADAporqualquerirregul· e.
9.6. Fica definida a servidora DIULlROBERTA OLlVEIR GON ALVES para
fiscalizar;;acomp~nhat,:a execuçãedeste.contratox" i-.>,

CLÁUSULA.DÉCfMA: DAS SANÇÕES,., ; .' . .'
" ";.-. -."

;''>
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,.:cÁlVlAB.A MlrNlçIP~L.D~·l(AMN~A DA·T~~~.-:.ES
,. ;';,~, :PQI)ERJ~EG.IS~ATIYOi •

Casa Legislativa Municipal Waldemiro Seíbel
'; I:. .. ": " "'-.', " ~ -.. .: ,',,-:, .. ,; '-'." .,. "

iO~1;)\.dôntiâtaãa :dêvera ';66séiVâr rigbrosàm~~te 'as cOndiçõê~ 'estabêlééidas~~iára
95,> 'eiqUiparnentqs adquiridos e . sua instalaçãoadjudi~da,. sujeitandqT~e.,iàs
pênâild'âdé$êó.rist~ntes, nos ~rtigos86 ,e:S7da. Leí'ntJ8,666/199~, asabêr:"." ..... ".'
ª))\dvertêifêi~;es~rit~;.'",! . ',;,:,. o.' '"'/;';',,, '. . ',' i" ,.,:,:' : '.,',,'/. ;'i '.i.:
b)M~ltá dEfl%Xum'p~ir cento) por 'diâ,litnif~(j() a15% (quíhze pór cêtftÓ),' ít'lcidente
sob're6vâlor gróbaldâ 'proposta apresentada,' nos casos de descumprimento do
pr;a~9,estipúlad9.~,0Iicitado .para a ,entrega dos equipamentos e sua instalação
(publicàçãO"ern Jornal posterior' a dataestabelecida), que será calculada pela fórmula
M= 0,01 x C x D. Tendo como correspondente: M = valor da multa, C = valor da
obrigação e D = número de dias em atfásq;'>
c) Declaração de inidoneidade para Iici~ar\~l1:êontratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos da <p'~nição, ou até que seja promovida a
reabilitação perante a autoridadequeapíicou a.penandade..o que-será concedido
sempre que a CCiNTRATAOAres$aréir .\ó,'.C:QNTRATANTE pelos prejuízos
resultantes 'e depois de decórrla.ô:o prazo' da' sanção aplicada. A. aplicação da
sanção de "declaração de inidoneidade" é'de competência exclusiva do Presidente,
~~c;uftadª;,9:çfe.fe.$9:do. iQ~eres,~do .no r~sp~Gtivo, processo, no, prazo ~d:e,tOo(deZ)ldias
Qé;J aby.r.t8ra,(je,yista"ppde..odo a. reabilitação ser, requerída .após 02 ..(do.s)aoos de
$,IJª:élpl!içaçãq;,.i . ,;,". ". ". . ' ." '. . . ".,."
19~2.:;·,,ºélJ~pli§açªode penalidades caberárecurso, conforme-disposto no art.1 09 da
~~i:noª.6,9611993~ ,". i.. ' ••.... , •. . ., . " ., '.

1º~.~..p..S,~flÇ9~s.:,);ldmi~istrativas ~Qm~nte serãoapli~da$;peloCONTRATANTE
apq§ ad.e.~id~!nQtificaç~o~ o .transcursodopra.?:oe$t~be~ecidp.paraa defesa prévia;
1.0~.;,A l)otificaçã9deve.rá.QQorrer pessoalmente OU por correspendênciacom.aviso
de recebimento, onde seráindicada acondutaconsiderada irregular,. a motivação e
aespéciede sanção administrativa quese pretende aplicar, o prazo e o local de
entr~ga das-razões de defesa; -. , ' ;1 .: •••...'. , •

10.5, Qprqzopara apresentação de defesa prévia .será de 05 (cincoj.diasúteis a
contar dia intlmação.vondadeverá .ser observada a regra de contagem -de.prazo
estabelecida noart. t10 datei .nO. 8.6.66/1993. .,'.

J..." -. . , " .. ~,~ _,o 't

C~4USULA DÉCIM,A PRIMEIRA:· DOS' ADIANTAI\IIENTOS .. .:
1l.1~·.Esteicontrato poderá.ser.aditado, naformado art. 65.daLei,no·;a.666/9.3 ••após
rmmjlestação~daiP.rocL,fradoriae.Assessort~:Jurrdjca daCML T.

OlA'Ú$~l~DÊÇJMA$EGUNDA:DA RESCISÃO . .. ,:.
12i1.'AC..ârnára Municipal de Laranja da Terra/ES poderá rescindir o Contrato,
i.ildepende~temente de qualquer .procedímento judicial ouextraludicíat, sem.que a
e~ONTRATADA~tenha.direJtodequalquer.indenização;:nos,seguintes'casos:.
a)j lnfrações .às.oláusulascontratuats..' " ,
b) Transferência' das obriqações.essurnidas.. no todo QUem, parte.,sem,préyio e

esento eonsentimento.da.Câmara. ,
c) .Pcrcomunicação.escrlta.de qualquer das partes, c .tecedência mínima de
" .30 (trintaj.dias, desdeque.sejam quitadas as dívidas obr gações. vencidasaté a

datada comun.icação.·' ,,'

.-';,

caráter de12.2. A Câmara Municipal de Laranja

.t , '.." ,~..
.Avenida Luiz.ObermüllerFilho.n'' 083, 2° Andar, Centro, Laranja da TerrafES".CEP 29615.cooO- Telefax (27) 3736-1006

. CNPJ: 01. 772.670/0001-99 - e-mail: camara@cmlaranjadaterra.es.gov.brêcamara@latanjadaterra.es.gov.br
Site: cmlaranjadaterra.es.gov.br

, ~ •.." ' •.i



"':'clN1A'IU MUNtC1PÁL'riE·l.~ARÂNJ1\:nATEimA',"'ES"
",'PODERLEGISLAl'IVO

Casa LégisiativaMuflidpal Waldém'iro Seibel-: "

penatidade, .poderá rleclara.r'rescindido o.Contrato, porconveniência administrativa
outrrteressepúblico naforma da prerrogativa que lhe outorga a lei.

CLÁUSULA.oECI~A.TERCEIR~:'·DÀ ,LEGISLAÇÃO APLICÁVEL,' j ,

13.1,.,:Aplíca.:.seneste:.contrato a Lel 8,666/93,

CLÁUSULA;DÉCIMA;Q1J4:RTAt,DAAP~ESENTAÇÃO DA GARANTIA
14.1. Conforme exigênCia editalícia, fica instituída, na forma do art. 56 da Lei
8,666/93, a garantia de 5% do valor global do contrato,
14.2. Os documentos inerentes à gar,ªntia'·contratual serão acostados aos autos
através de Termo de Apostilamento'\';>"';'l:

·'I·~~

CLÁUSULA DÉCI,,~.QUINTA: OJ\PU,BLlGAÇÃ9: ; " ....-,",' ,- .»

15~1.0 contrato' será"publicad'Q"~mreslJm()' no ,bJ~rió Oficial do Estado do Espírito
Santo,' dando-se cumprimento :ao~ispostc? riQ,a,rt,$1 da Lei nO8.666/93,

C.1.rÁU§ULA,péCIMA $~rA:DO FORO r., ',I, '."
~§.~.;,Fi~, e'l~i~o.o Foro daOomarcade Laranja, da Terra; para dirimir quaisquer
dúvidas oriundas do-presenteinstrumerito. .
,1E;.•~~.ç:PQt:e§tª~em jt,lsto~:eçºf:'ltratadp§;~ E:J~çlarám,ambasas;,ppries aceitarem todas
a~.eisppsJçõ~s ~tabe~cidas nas ,cláusulas deste contrato, firmando-o em 03 (três)
vias de igual teor na presença de duas testemunhas abaixo assinadas,

'. ,.~

,.~

Laranja da Terra/ES, 21 de maio de 2018,

.',,-.

" -~.,

.-,'" .'

j',

.v ,

TESTEMUNHAS

.C03~.~~
. ~

Y',

i.. -0'0;:
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