
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

f isContrato Nº ()142 | 2020

Contrato de Prestação de Serviços que entre si celebram c

Município de Afonso Cláudio e a empresa DARLI SAICK - EPP.

PREÂMBULO: O MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNP

sob o nº 27.165.562/0001-41, com sede à Praça da Independência, nº 341, Centro, Afonso Cláudio/ES, neste at
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Edélio Francisco Guedes, brasileiro, casado, empresário, portador d
CPE nº 364.080.007/97 e RG nº 162.355-Es, residente e domiciliado na Avenida Presidente Vargas, nº 176, 2'

andar, Centro, Afonso Cláudio/ES, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a empres:
DARLI SAICK - EPP, no CNPJ sob o nº 07.618.286/0001-12, com sede na Av. Levi Dias de Carvalho, nº 160, Serr:

Pelada, Afonso Cláudio/ES, Cep. 29.603-000, neste ato representada pelo Proprietário/Administrador, Sr. Dar!

Saick, brasileiro, empresário, portador do CPF nº 003.741.627/86 e RG nº 790.740/ES, denominada CONTRATADA

considerando tudo o que consta nos autos do Processo Nº 009439/2020, ajustam o presente CONTRATO DI

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, nos termos da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, que s
regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1 - Constitui objeto do presente instrumento a contratação do saldo remanescente dositens nºs 041 e 042 d
Ata de Registro de Preços Nº 062/2019, oriunda do Pregão Presencial Nº 006/2019 - Proc. Nº 000219/2019, par

a prestação de serviços de solda, usinagem, recuperação de mangotes e de torneiro mecânico, em atendimento

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, conforme especificações e quantidade

descritas no anexo e Termo de Referência - Anexo | do Edital de Licitação originário, parte integrante dest

instrumento independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR:

2.1 - O valor global do presente contrato é de R$ 8.042,00 (oito mil e quarenta e dois reais), conforme anexo.
2.2 - A Contratante pagará à Contratada pelo serviço efetivamente executado, até o 102 (décimo) dia útil do mê

subsequente à entrega, mediante Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente aceita pelo Contratante.

2.3 - A efetuação do pagamento fica condicionada à informação do setor solicitante de que o(s) serviço(s) foi(rarr

executado(s) regularmente, bem como da apresentação dos Certificados de Regularidade Fiscal e Trabalhista, pc

parte da Contratada.
2.4 - O pagamento poderá ser suspenso no caso de não cumprimento de quaisquer das obrigações que possam d

qualquer forma, prejudicar o interesse do Município.
2.5 - A Contratante não se responsabilizará por quaisquer autuações fiscais ou gravames futuros, decorrentes d

interpretações errôneas, por parte da Contratada, nas aplicações de impostos, suas alíquotas, suspensões, base d

cálculo, isenções etc.
2.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para correçã:

ficando estabelecido que o prazo para pagamento sérá contado a partir da data de apresent
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na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Contratante.

CLAUSULA TERCEIRA- DAS FONTES DE RECURSOS:
3.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão a conta do orçamento Municipal, a saber: 11 01 20122 0023 Projeto/Atividade: 2.052 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento
Econômico - Elemento de Despesa: 33903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de
Recurso: 10010000000 - Recursos Ordinários - Ficha: 0000367.

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE:
4.1 - Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis.
4.2 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que sefizerem nas obras, serviços ou compras, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, mediante processo devidamente instruído, conforme parágrafo 1º, do art. 65, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES:
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Executar o objeto contratual conforme prazo e condições propostas, inclusive no edital de licitação e
anexos, parte integrante deste Contrato, independente de transcrição, não se admitindo quaisquer modificações
sem aprovação da Administração Municipal.
5.1.2 - Garantir a qualidade do serviço executado, bem como da peça substituída, inclusive quanto ao prazo de
garantia se houver.
5.1.3 - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente da Contratante.
5.1.4 - Responsabilizar-se por todo e qualquer ônus referente à entrega do objeto.
5.1.5 - Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas por lei e no edital de licitação, parte integrante deste Contrato,
independente de transcrição.
5.1.6 - Responsabilizar-se pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, impostos,
seguros, fretes e quaisquer outros resultantes das obrigações assumidas
5.1.7 - Acatar com as exigências dos poderes públicos e pagar, às suas expensas, as multas que lhe sejam impostas
pelas autoridades.
5.1.8 - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar diretamente à Administração ou a terceiros
em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
5.1.9 - A Contratada não será responsável:
5.1.9.1 - Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior.
5.1.9.2 - Por quaisquer obrigações, responsabilidades, trabalhos ou produtos não previstos neste edital.
5.1.10 - A Administração não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da Contratada
para terceiros, sejam fabricantes, representantes ou quaisquer outros.

5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - A Administração, após a retirada da nota de empenho ou assinatura do contrato, compromete-se a:5.2.2 - Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais.
5.2.3 - Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado.
5.2.4 - Fornecer atestados de capacidade técnicaol , desde que atendidas as ob
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CLÁUSULA SEXTA- DO PRAZO E LOCAL PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO:

6.1 - O objeto contratual deverá, obrigatoriamente, ser entregue/executado pela Contratada no pátio dz

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, à Rua Anália Vieira de Souza, Bairro São Vicente, Afonsc

Cláudio/ES, no prazo máximo de 12 (doze) horas, contados da data de recebimento da Ordem de Fornecimentc

emitida pela Secretaria Municipal Agricultura e Desenvolvimento Econômico.

6.2 - O objeto/serviço será recebido da seguinte forma:
6.2.1 - Provisoriamente, mediante recibo, imediatamente após a execução/entrega, para efeito de posterio!

verificação de sua conformidade.
6.2.2 - Definitivamente, mediante recibo, em até dez dias úteis após o recebimento provisório, ocasião em que se

fará constar o atesto da nota fiscal.
6.3 - O objeto/serviço entregue em desconformidade com o especificado no instrumento convocatório ou «

indicado na proposta será rejeitado parcial ou totalmente, conforme o caso, e a Contratada será obrigada
substituí-los no prazo estipulado pela Fiscalização, contado da data do recebimento de notificação escriti

necessariamente acompanhada do Termo de Recusa, sob pena de incorrer em atraso quanto ao prazo dt

execução.
6.3.1 - Essa notificação suspende os prazos de recebimento e de pagamento até que a irregularidade seja sanada.

6.4 - Será(ão) recusado(s) apenas o(s) material(is) que estiver(em) em desacordo com o empenho e com o objeti

deste certame.
6.5 - Quando a recusa for parcial, será estabelecido um prazo de 01 (um) a 03 (três) dias úteis para a substituiçã:

da nota fiscal por outra contendo apenas o(s) objeto(s) aprovado(s) pela fiscalização.

6.6 - Para o recebimento definitivo, conforme o caso, poderão ser efetuados testes por amostragem para avaliaçã:

do objeto/serviço.
6.7 - Um representante da Contratada poderá acompanhara avaliação, desde que se manifeste até o momento d

entrega, sendo os testes efetuados na presença de testemunhas em caso de não comparecimento.
6.8 - Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade do serviço/peça e estará obrigada

substituir aquele que apresentar defeito/vício, no prazo estabelecido pela Contratante.

6.9 - O pedido de fornecimento obedecerá às necessidades/conveniência da Secretaria Solicitante.

6.10 - A recusa injustificada da adjudicatária em prestar O serviço importará nas penalidades legalment

estabelecidas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93.
6.10.1 - Neste caso, a recusa injustificada da adjudicatária, caracteriza o descumprimento total da obrigaçã

assumida, sujeitando-o às sanções previstas neste contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA- DA SUB-CONTRATAÇÃO:

7.1 - A Contratada não poderá ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente o objeto deste contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO:

8.1-O presente Contrato será publicado, em resumo, no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo, dando-s

cumprimento ao disposto noart. 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93. /

CLÁUSULA NONA - DO VÍNCULO:

9.1 - O presente não gera ao Contratado qualquer vínculo empregatício e ao Contratante ne

ou trabalhista, sujeitando-se as partes aos princípios enormas esta lecidas pela Lei nº 8.6

posteriores. ale
um encargo soci

93 e suas alteraçõe
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO:
10.1 - De forma a fazer cumprir rigorosamente os prazos e as disposições do presente Contrato,a fiscalização seráfeita por servidor da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, formalmente designado,aos qual compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução e o fornecimento, bem como dirimir edesembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário à regularizaçãodas falhas, problemas ou defeitos observados.
10.2 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusiveperante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios,ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos.
10.3 - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução docontrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando
o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos àautoridade competente para as providências cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA LEGISLAÇÃO:
11.1 -Este Contrato é regido pela Lei 8666, de 21.06.93 e alterações posteriores.
11.2 - São partes integrantes do presente Contrato independentemente de transcrição:11.2.1 - Edital Pregão Presencial Nº 006/2019 e Anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA VIGÊNCIA:
12.1 - A Contratada se obriga a iniciar a execução do contrato a partir da data de sua assinatura.
12.2 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contado a partir da data de assinatura do
instrumento, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93, mediante prévia justificativa eautorização da autoridade competente, devendo ser precedida, ainda, de manifestação da Procuradoria Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA RESCISÃO:
13.1 - A rescisão do Contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos arts. 78 e 79 da Lei
8.666/1993, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS PENALIDADES:
14.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à aplicação de multa de mora,nas seguintes condições:
14.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total
reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente
executado;
14.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução dos serviços;
14.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as outras sanções previstas no edital de licitação e na Lei 8.666/93.
14.2 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao licitante contratado:
(a) Advertência;
(b) Multa compensatória por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) so re o saldo contratual
reajustado não executado pelo particular;
(c) Suspensão temporária de participação emDo9 ento de contratar co a Administração
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E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma,na presença de 02(duas) testemunhas.

AC. aPrefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, em So (heAabre de 2020.
j R

MUNICÍP
K

EDÉLIO FRANCISCO/GUEDES - PREFEITO MUNICIPAL

DARLI SAICK - EPP
DARLI SAICK - PROPRIETÁRIO

CONTRATADA

Testemunhas:

1Pio SAltes -CPENS OPSIHCA
2) Má!doer Ross creme S2b OMTIIPIS

ye /a



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ANEXO | - CONTRATO Nº)!2/2020

Origem Processo 009439/2020

Empresa DARLI SAICK- EPP

CNPJ CNPJ: 07.618.286/0001-12

Endereço AVENIDA LEVI DIAS DE CARVALHO, 160 - SERRA PELADA - AFONSO CLAUDIO - ES - CEP: 29603000

E-mail mecanicasaick(hotmail.com Telefone 2737357120

Item Código Especificação Marca Unidade|Qtd Valor Unitário Valor Total

SERVICO DE SOLDA, USINAGEM E RECUPERAÇÃO DE
001 00001436 MANGOTES

HR/HM|040 96,15 3.846,00

002 00001457 SERVIÇO TORNEIRO MECANICO S/H 040 104,90 4.196,00

Total : 8.042,00




