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Contrato nº 140/2015 

Processo nº 1.494/2015 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA E A 

EMPRESA BRASIF S/A EXPORTAÇÃO 

IMPORTAÇÃO, PARA O FIM EXPRESSO NAS 

CLÁUSULAS QUE O INTEGRAM. 

 

O Município de Águia Branca, sediado na Rua Vicente Pissinatti, nº 71 - centro, 29795-000, Águia Branca - Espírito 

Santo, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 31.796.584/0001-87, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Srª ANA MARIA 

CARLETTI QUIUQUI, brasileira, casada, professora aposentada, residente à Rua Padre Caetano Lamonaco, nº 15, Centro, 

Águia Branca - ES, inscrita no CPF nº 557.988.377-34 e RG 343.317 SSP/ES, de ora em diante denominado 

CONTRATANTE, e a empresa BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

52.226.073/0015-03, situada na Av. João Palácio, 280, Carapina, Serra-ES,  CEP 29.160-790, Fone (27) 2121-3311, neste 

ato representada por seu Procurador, Sr. ANDERSON ROSALEN GUIMARÃES, brasileiro, divorciado, supervisor de 

peças, portador do CPF nº 005.263.117-62 e RG nº 914.839/SSP-ES, doravante denominado CONTRATADA e, perante as 

testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente Contrato, cuja celebração foi autorizada através do Processo de 

Inexigibilidade de Licitação, Processo Administrativo nº 1.494/2015, observado o artigo 25, inciso I, da Lei 8.666/93, de 

acordo com as normas contidas na  referida Lei Federal e alterações  posteriores, tem justo e contratado o que consta das 

cláusulas abaixo: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente instrumento a execução de serviços e fornecimento de peças da marca CASE para o maquinário 

municipal da mesma marca. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

Fica estabelecida a forma de execução deste Contrato, compra por preço unitário, nos termos do Artigo 6º, Inciso III, da Lei 

8.666/93, com fornecimento mediante Ordem de Fornecimento emitida pela Secretaria Municipal de Administração. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Dá-se a este contrato o valor global de no máximo R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). 

§ 1º - O pagamento será efetuado na tesouraria da PMAB-ES, ou por depósito em conta da CONTRATADA, em até 30 

(trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, conforme ordem de fornecimento, devendo a CONTRATADA 

informar na nota fiscal correspondente, o número da conta, número da agência e nome do banco para o caso de pagamento 

por meio de depósito, ficando sob responsabilidade da CONTRATADA as despesas oriundas da transação bancária, no caso 

de deposito em conta.  

§ 2° - O pagamento poderá ser suspenso no caso de não cumprimento de quaisquer das obrigações que possam de qualquer 

forma, prejudicar o interesse do Município. 

§ 3° - Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais, as mesmas serão devolvidas a CONTRATADA para correção, 

ficando estabelecido que o valor a ser pago seja o da data da apresentação da Nota Fiscal devolvida sem erros. 

§ 4° - O CONTRATANTE poderá reter o pagamento das faturas nos seguintes casos: I – Prestação dos serviços fora dos 

padrões estabelecidos; 

II - Obrigação da CONTRATADA com INSS, FGTS, PIS/PASEP, COFINS ou terceiros que, eventualmente, possam 

prejudicar o CONTRATANTE; 

III - Débito da CONTRATADA para com o CONTRATANTE quer provenha da execução do contrato, quer resulte de 

outras obrigações, e outros débitos com esta municipalidade.  

IV - Não cumprimento das obrigações contratuais, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a CONTRATADA 

atenda a cláusula infringida. 

§ 5° - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades e obrigações do presente contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O prazo de vigência do presente contrato tem início na data de sua assinatura até 12 de outubro de 2015. 
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CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

A execução do presente contrato será acompanhada pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural, fiscal deste 

contrato, nos termos do Art. 67 da Lei nº. 8.666/93. Os responsáveis pelo presente acompanhamento, fará (ao) a imediata 

notificação por escrito ao CONTRATANTE e a CONTRATADA, das irregularidades que por ventura venham ocorrer, sem 

prejuízo da aplicação das penalidades previstas em lei. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas decorrentes para execução do objeto deste contrato correrão à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:  

 

011011.2060500502.071 – MANUTENÇÃO DE CARREADORES, POÇOS DE PEIXES E OUTROS – 33903000000 – 

MATERIAL DE CONSUMO – Ficha 292 – R$ 12.000,00 

 

011011.2060500502.071 – MANUTENÇÃO DE CARREADORES, POÇOS DE PEIXES E OUTROS – 33903900000 – 

OUTOS SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURÍDICA – Ficha 294 – R$ 12.000,00 

 

011011.2060500502.073 – MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES, BUEIROS E EQUIPAMENTOS DO 

SETOR –33903000000 – MATERIAL DE CONSUMO – Ficha 296 – R$ 12.000,00 

 

011011.2060500502.073 – MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES, BUEIROS E EQUIPAMENTOS DO 

SETOR – 33903900000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – Ficha 298 – R$ 12.000,00 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

O presente contrato poderá ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 65 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PRERROGATIVAS 

A CONTRATADA reconhece todos os direitos e prerrogativas do CONTRATANTE nos termos do artigo 58, da Lei 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL 

Constituem motivos para rescisão unilateral do contrato, independentemente de procedimento judicial ou extrajudicial, sem 

que assista à CONTRATADA o direito a qualquer indenização os casos relacionados nos artigos 78 e 79 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ENTREGA 

As peças, objeto deste contrato, serão entregues no Almoxarifado, situado à Rua São José, 89, Centro, Águia Branca–ES em 

dias úteis no horário de expediente da PMAB, ou diretamente instaladas nas máquinas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTAMENTO E REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO 

Fica assegurado à CONTRATADA o direito ao reequilibrio econômico-financeiro nos termos da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS ADITAMENTOS 

O presente Contrato poderá ser aditado apenas nas hipóteses previstas em Lei e após aprovação formal da Procuradoria 

Municipal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

Fica estabelecido entre as partes que sob nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá sub-contratar os serviços objeto deste 

instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

São obrigações e responsabilidades da CONTRATADA: 

1. Executar os serviços mecânicos e o fornecimento de peças dos veículos em conformidade com as especificações 

constantes neste contrato, no prazo, local e horário estabelecidos. 

2. Dar ciência ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, sobre qualquer anormalidade que verificar na 

execução do presente contrato. 
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3. Arcar com as despesas decorrentes da execução do presente Contrato e prestar a qualquer tempo os esclarecimentos 

solicitados pelo CONTRATANTE. 

4. Fiscalizar o perfeito cumprimento do presente contrato a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, o ônus 

decorrente. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pelo CONTRATANTE; 

5. Responder por todo e qualquer dano que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, ainda que culposo, praticado 

por seus prepostos, empregados ou mandatário não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou 

acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

6. Responder perante o CONTRATANTE por qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência 

do presente contrato, assegurando ao CONTRATANTE o exercício do direito de regresso, eximindo-o de toda e 

qualquer solidariedade ou responsabilidade; 

7. Não utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização do 

CONTRATANTE; 

8. Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo Administrativo n° 96.792/2011, 

durante toda a execução do contrato. 

9. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total 

ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

de materiais empregados.  

10. A CONTRATADA será responsável por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do presente contrato. 

11. Fornecer à Contratante, caso solicitado pela mesma, a relação nominal de empregados encarregados de executar o 

serviço contratado, indicando o nº. da carteira de trabalho, a data da contratação e do registro no Ministério do 

Trabalho, atualizando as informações, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, em caso de substituição de qualquer 

empregado. 

12. Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo da Lei, independentemente do recebimento da fatura; 

13. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste Contrato, 

especialmente INSS e FGTS, anexando a cada fatura apresentada à CONTRATANTE, a comprovação do efetivo 

recolhimento dos valores correspondentes à fatura do mês anterior, vedada a apresentação de Certidões Negativas 

como comprovação do pagamento dos encargos mencionados. 

14. Cercar seus empregados das garantias e proteção legais nos termos da Legislação Trabalhista, inclusive em relação 

à higiene, segurança (EPI e EPC) e medicina do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de segurança e 

proteção individual a todos componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam 

envolvidos com os serviços; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

São obrigações do CONTRATANTE: 

1. Notificar à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada nos serviços prestados ou nas peças fornecidas; 

2. Efetuar o pagamento devido nas condições estabelecidas neste contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

Pela inexecução total ou parcial do contrato a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as 

seguintes sanções: 

a) advertência por escrito; 

b) multa de 3% (três por cento) do valor total do contrato. 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, pelo 

prazo de 2 (dois) anos; 

d) 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, que será concedida sempre que o contratado ressarcir os prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada na letra “c” nesta clausula. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS RECURSOS DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Os recursos, a representação e o pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei n
o
 

8.666/93 e alterações posteriores. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DO FORO 

A rescisão do deste Contrato poderá ainda ocorrer de forma amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no 

processo desde que haja conveniência para o CONTRATANTE.  

 

Para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato, que não possam ser resolvidas por meios administrativos, fica eleito 

o foro da Comarca de Águia Branca - ES, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E por estarem as partes justas e contratadas, firmaram o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um 

único efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo assinadas. 

 

Águia Branca - Espírito Santo, 14 de julho de 2015. 

 

 

 

__________________________________    ____________________________________ 

ANA MARIA CARLETTI QUIUQUI                 ANDERSON ROSALEN GUIMARÃES 

Município de Águia Branca     BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO 

Contratante       Contratada 

 

 

Testemunhas: 

 

1ª) _________________________________    2ª) __________________________ 

             Verônica Piol       Luzia Pirovani de Andrade 


