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CONTRATO Nº 04/2020 

 

CONTRATO Nº 04/2020 

PROCESSO Nº 314/2020 

 

Contrato que entre si celebram a CÂMARA MUNICIPAL 
DE VILA VELHA e a Empresa FGI COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA ME, para AQUISIÇÃO DO 
MOBILIARIO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 
APOIO DA PRESIDÊNCIA, GABINETE VEREADORA 
PATRÍCIA E COZINHA. 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça 
Frei Pedro Palácios, s/n, Prainha, cidade de Vila Velha, E. Santo, inscrito no CNPJ-MF sob o nº. 
31.801.772/0001-56, neste ato representado por seu Presidente, Vereador IVAN CARLINI, 
doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa FGI COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 26.204.948/0001-52, Com 
sede na Rua Vinte e um de abril, Kubitscheck, Guarapari/ES, Cep 29.203-030, neste ato representado 
pelo Sr. FÁBIO GETULIO COUTINHO DA SILVA Portador do CPF nº. 873.465.087-34 e RG nº. 
746.757 – SSP-ES, como seu representante legal, doravante denominada CONTRATADA, resolvem, 
de conformidade com o que consta do Processo nº. 314/20, firmar o presente contrato, na forma 
de execução indireta, de acordo com a Lei nº 8.666/93, suas alterações, e nos seguintes termos: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, COMPREENDENDO 
OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DOS MÓVEIS DO BANHEIRO E COPA DO 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA, COPA DO APOIO DA PRESIDÊNCIA, BANHEIRO DO 
GABINETE DA VEREADORA PATRÍCIA E COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA 
VELHA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
2.1. Responsabilizar-se por quaisquer danos/prejuízos pessoais e/ou materiais causados a terceiros ou à 

Administração, decorrentes de ação ou omissão, culposa ou dolosa, praticada por seus empregados e 

prepostos, salvo danos/prejuízos resultantes de caso fortuito ou de força maior; 

2.2. Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais 

decorrentes da execução do objeto, sem ônus para a Câmara; 

2.3. Cuidar de que estejam sendo adotadas todas as medidas de segurança de seus trabalhadores, nos 

termos da legislação vigente, particularmente quanto ao uso de EPI, quando for o caso; 

2.4. Notificar à Câmara, imediatamente e por escrito, quaisquer irregularidades que venham a ocorrer 

na prestação dos serviços; 

2.5. Manter seus funcionários devidamente identificados por crachás durante a prestação do serviço; 

2.6. Responder pelas despesas decorrentes de quaisquer infrações, sejam quais forem, desde que 

praticadas por seus funcionários na prestação dos serviços; 

2.7. Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação, durante a 

prestação dos serviços. 

2.8. Assegurar o cumprimento de garantias quanto à qualidade, durabilidade e funcionalidade dos 

serviços. 

2.9. Manter durante toda a execução do CONTRATO as condições de garantia prestadas no ato da 

assinatura deste termo. 

2.10. Prestar os serviços descritos em sua proposta, em conformidade com as especificações do Termo 

de Referência e nas condições previstas no Contrato;  

2.11.  Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstas na 
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legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-lo na época própria, pois os seus 

funcionários não manterão nenhum vínculo empregatício com a Câmara de Vila Velha. 

2.12.  Assegurar a Câmara Municipal de Vila Velha o direito de fiscalizar, sustar, recusar, mandar refazer 

qualquer serviço que não esteja de acordo com as normas ou especificações técnicas do projeto sem 

ônus. 

    
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
3.1. Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares necessários à execução do 

CONTRATO. 

3.2. Notificar à CONTRATADA, por escrito, quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em 

função da execução do CONTRATO. 

3.3. Colocar à disposição da CONTRATADA os elementos e informações necessárias à prestação dos 

serviços objeto deste Termo de Referência;  

3.4. Efetuar os pagamentos com pontualidade nas condições e preços pactuados, desde que cumpridas 

todas as formalidades e exigências contratuais e legais, podendo rejeitar no todo ou em parte os serviços 

executados e materiais fornecidos em desacordo; 

3.5. Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o objeto do Contrato através de fiscais devidamente 

designados para esta função; 

3.6. Proporcionar todas as condições necessárias para que a CONTRATADA possa cumprir as obrigações 

assumidas no contrato; 

3.7. Autorizar o acesso dos funcionários da CONTRATADA às dependências dos locais onde deverão ser 

efetuados os fornecimentos, de modo a viabilizar a prestação dos serviços; 

3.8. Fazer, na forma definida na Legislação em vigor, retenção de encargos sociais/previdenciários e 

outros, sob sua responsabilidade, aplicáveis ao Contrato. 

3.9. Comunicar a contratada as irregularidades observadas na execução dos serviços; 

3.10. A Câmara Municipal de Vila Velha reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa 

fiscalização sobre os serviços, podendo para isso solicitar a imediata retirada/substituição de empregado 

da contratada que embarcar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo 

critério, julgar inconveniente; 

3.11. Orientar a contratada quanto à execução dos serviços; 

3.12. Providenciar as inspeções das execuções através do órgão fiscalizador, com visitas ao comprimento 

dos prazos estabelecidos; 

3.13. Notificar a contratada, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer em função da 

execução dos serviços; 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
4.1. A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por 
representante da Contratante, e será acompanhado por servidor desta Casa, designado para o 
serviço. 
 
4.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada, o fornecimento, objeto deste Contrato 
está sujeito a mais ampla, irrestrita e rigorosa Fiscalização pela Contratante, obrigando-se a 
Contratada, a prestar todos os esclarecimentos necessários que lhe forem solicitados. 
 
4.3. O registro das ocorrências serão de responsabilidade do Chefe do Departamento de Serviços 
Gerais, adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento do objeto deste, juntamente 
com o fiscal do Contrato, que acompanhará a execução deste. 
 
4.4. A existência da fiscalização por parte da Contratante, de nenhum modo diminui ou altera a 
responsabilidade da Contratada na apresentação dos serviços assumidos a serem executados – 
inclusive perante terceiros – por qualquer irregularidade, não importando, na eventualidade de sua 
ocorrência, co-responsabilidade do poder público ou de seus agentes. 
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4.5. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser prontamente 
atendidas pela Contratada. 
 
4.6. Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização do servidor credenciado deverão ser prontamente 
atendidos pela Contratada, salvo quando implicarem indagação de caráter mais especializado, 
hipótese em que serão respondidas no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 
 
4.7. A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o serviço prestado, se em 
desacordo com este Contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO, DO PRAZO E GARANTIAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 

5.1. Pelo fornecimento do quantitativo total da melhor proposta de preço, a Câmara pagará o valor de 
R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). 
 
5.2. O serviço deverá ser executado no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, podendo ser 
prorrogado com admissão da Administração.  
 
5.3. O objeto deste Pregão deverá ser entregue e instalado na sede da CMVV, situada a Praça Frei 
Pedro Palácio, s/nº, Prainha - Centro, Vila Velha, Estado do Espírito Santo.  
 
5.4. A GARANTIA DO PRODUTO DE SERVIÇO E MATERIAL UTILIZADO SERÁ DE NO 

MÍNIMO 01 ANO; 

5.5. Em caso de necessidade de substituição de alguma peça, este deverá ser realizado no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis, conforme notificação pela CÂMARA no ato do recebimento; 

 
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO  
6.1. O pagamento será feito após o recebimento do objeto deste contrato e atesto das Notas, após 
conferência do material e atesto por servidor designado, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei 
8666/93, devendo a Licitante emitir as respectivas faturas (Notas Fiscais), DEVENDO A LICITANTE 
MANTER HABILITADA A EMPRESA com as mesmas certidões exigidas no inicio deste processo, para 
efetivação do pagamento. 
 
6.2. O prazo para pagamento será de até 10 (dez) dias após a entrega do(s) material(is), 
considerando-se os prazos das entregas previstos Cláusula Quinta deste Contrato, após verificação das 
certidões de habilitação da Contratada. 
 
6.3. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE  
7.1.  O presente Contrato não sofrerá reajuste. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA  
8.1. O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura 06 de fevereiro a 20 de março de 
2020, para efetivação da totalidade da entrega. 
 
CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
9.1. As despesas correrão à conta do ELEMENTO DE DESPESA: 44905224000 – MOBILIARIO EM 
GERAL. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES 
10.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar à Contratada sobre o valor estimado do contratado, as seguintes sanções:   
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I – Advertência; 
II – Multa de 1% (um por cento), por dia de atraso, sobre o valor estimado do Contrato, até o 
vigésimo dia; 
III – Multa de 2% (dois por cento), por dia de atraso sobre o valor do estimado Contrato, a partir do 
vigésimo primeiro dia, sem prejuízo das demais penalidades;  
IV – Suspensão temporária de impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 
superior a dois anos; 
V – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, consoante inciso IV, art. 87 da lei n.° 8.666/93. 
 
10.2. As sanções previstas nos itens I, IV e V poderão ser aplicadas juntamente com a dos itens II e 
III, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 
10.3. A aplicação das sanções previstas não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na 
lei n° 8.666/93.  
 
10.4. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 
  
10.5. O valor da multa poderá ser descontado na Nota Fiscal, caso o valor da multa seja superior ao 
crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA RESCISÃO 
11.1. Caberá rescisão de Contrato, por ato unilateral e escrito da Administração, nos caso previstos 
nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n.° 8.666/93. 
 
11.2. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei n.° 8.666/93, sem 
que haja culpa do CONTRATADO, será este ressarcido dos prejuízos regulamentares comprovados que 
houver sofrido.  
 
11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa 
prevista no artigo 77, da Lei n.° 8666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO   
12.1. A publicação resumida do presente contrato será providenciada pela Administração, e será feita 
no Diário do Poder Legislativo em até 01 (um) mês após sua assinatura. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DO FORO 
13.1. Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato é competente o Foro da Cidade 
de Vila Velha. E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, foi 
mandado digitar o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor, para um só efeito, as quais 
depois de lidos e achados conforme, seguem assinados pelas partes contratantes e pelas testemunhas 
abaixo.  
Vila Velha-ES, 06 de fevereiro de 2020. 
 
 
 
 
 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA                            FGI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 
CONTRATANTE                                                                   CONTRATADA     
 
Testemunhas: ___________________________________. 
 
                       ___________________________________. 
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ANEXO DO CONTRATO 

 

Item Descrição Qtd 

 COZINHA  

01 Armário sob a pia, em mdf naval com 02 portas e 03 gavetas, com a 

seguinte medida 120/060/035 

01 

02 Armário de cozinha sobre a pia, em mdf naval com 03 portas, e 

prateleiras, com fechamento até o teto, 2000/120/050 

01 

03 Instalação de bancada em granito com armário, armário sob bancada em 

mdf com 03 portas  e prateleiras, medida da pedra e do armário 

190/062/050; 

Instalação de espelho em granito sobre bancada 190/010; 

Instalação soco em granito para que o armário não fique ao chão, 

medida 190/015 

01 

04 Armário em L, composto de portas e prateleiras, com paneleiro em mdf, 

com a seguinte medida 230/157/040 

01 

05 Pedra em granito 40x40 01 

 COPA DO APOIO A PRESIDÊNCIA  

06 Armário em mdf sob pia com 02 portas, medindo 070/050/035 01 

07 Instalação de pedra em granito branco e sob pedra um armário em mdf, 

com portas e gaveta 127/050/042 

01 

08 Armário para microondas 01 

 COPA DA PRESIDÊNCIA  

09 Armário em mdf sobre pia com portas e prateleiras em vidro temperado 

4 mm, medindo 116/100/035 

01 

10 Armário em mdf sob a pia com porta e prateleira com 03 gavetas, 

medindo 120/060/050 

01 

 BANHEIRO PRESIDÊNCIA  

11 Armário em mdf sob a pia com gaveta e porta, medindo 070/050/035 01 

 BANHEIRO DA VEREADORA PATRÍCIA  

12 Instalação de pedra em granito, espelho, cuba e torneira 01 

13 Armário em mdf com porta e prateleira 070/040/035 01 

Valor total de R$ 17.000,00 

Obs. Móveis em MDF de 15 mm com roda banca de 18 mm 


