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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 050/2020 

 

PREÂMBULO 

 

CONTRATANTES: A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG, com sua 

sede na Rua Adelino Lubiana, s/n – Centro - CEP 29.720-000 – 

Governador Lindenberg - ES, inscrito no CNPJ sob o Nº 01.217.786/0001-

54, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa NADIA 

PINTO BORINI GAVA - MEI, inscrita no CNPJ sob o nº. 37.470.078/0001-

80, estabelecida à Rua Antônio Carlos Grassi, 07, São Sebastião - CEP 

29.920-000 – Rio Bananal/ES, doravante denominada simplesmente 

CONTRATADA. 

LOCAL E DATA: Lavrado e assinado nesta cidade, na Rua Adelino Lubiana, 

s/n – Centro - CEP 29.720-000 – Governador Lindenberg – ES, no dia 09 

do mês de Julho do ano de 2020. 

FUNDAMENTO: O presente contrato tem como fundamento a Lei 8.666/93 de 

21/06/93, suas alterações, bem como o processo Administrativo nº. 

089.662/2020, Dispensa de Licitação nº. 0110/2020, bem como as 

Cláusulas a seguir. 

REPRESENTANTES: Representa o CONTRATANTE, o Senhor, GERALDO LOSS, 

Prefeito Municipal, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF nº. 

526.721.407-82, residente e domiciliado no Córrego Independência, SN, 

Governador Lindenberg, CEP 29.720-000, Estado do Espírito Santo e a 

CONTRATADA, a Srª. NADIA PINTO BORINI GAVA, brasileira, casada, 

empresária, inscrita no CPF nº. 082.588.517-56, residente e 

domiciliada à Rua Antônio Carlos Grassi, 07, São Sebastião, Rio 

Bananal, Estado do Espírito Santo Cep.: 29.920-000. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA BASE LEGAL 

1.1. Constitui o objeto a aquisição de Cestas de Alimentos a fim de 

serem adquiridas com o intuito de atender a demanda da população em 

vulnerabilidade social decorrente do coronavírus (COVID-19), em 

atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social do Município 

de Governador Lindenberg/ES, nas quantidades, condições, 

especificações a seguir estabelecidas neste Temo de Referência. 

 

1.2 – DA BASE LEGAL 

A aquisição será processada através de DISPENSA DE LICITAÇÃO, a qual 

fundamenta-se no art. 4º, da Lei Federal nº 13.979/2020, que preconiza 

em seu caput “é dispensável a licitação para aquisição de bens, 

serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus (...)” 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO, DO FORNECIMENTO E DO PRAZO DE ENTREGA. 

2.1. DO PREÇO: O valor a ser pago, pela aquisição do objeto do 

presente contrato será, o especificado no anexo I deste contrato, 

pagáveis, mediante entrega nos termos previstos neste contrato e a 

Ordem de fornecimento/serviço, e nele estão inclusos todas as espécies 
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de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, 

material, mão de obra e quaisquer despesas inerentes ao fornecimento. 

2.2. DO FORNECIMENTO: O CONTRATANTE, obedecida à ordem de 

classificação, emitirá uma autorização de fornecimento, com a 

respectiva nota de empenho, através da Secretaria Requerente, 

autorizando a entrega do (s) item (ns) pela (s) a (s) adjudicatária 

(s). 

2.3. Os materiais cujo é o objeto deste Termo de Referência deverão 

ser fornecidos mediante a solicitação do Secretário Requerente. 

Obrigando-se a contratada a substituir, as expensas, aqueles que 

vierem a ser recusados. 

2.4.  Após recebimento provisório no almoxarifado geral do 

CONTRATANTE, dar-se-á em até 5 (cinco) dias úteis a verificação das 

especificações, quando então se dará o recebimento definitivo por um 

representante da Secretaria Municipal de Administração designado como 

Gestor/Fiscal do contrato. 

2.5. DO PRAZO DE ENTREGA: O (s) objeto (s) adquirido(s) deverá (ão) 

ser entregue(s) em um prazo de até 05 (cinco) dias corridos, contados 

a partir emissão da autorização de fornecimento, no local indicado na 

Autorização de Fornecimento ou quando for o caso no almoxarifado da 

Secretaria Municipal de Assistência Social, localizado na Rua São 

José, nº 1011, Centro, Governador Lindenberg/ES, em conformidade com 

as especificações e quantidades descritas na respectiva autorização de 

fornecimento emitida. 

2.6. Caso o FORNECEDOR verifique a impossibilidade de cumprir com o 

prazo de entrega estabelecido, deverá protocolar solicitação de 

prorrogação de prazo de entrega, da qual deverão constar: motivo do 

não cumprimento do prazo, devidamente justificado, e o novo prazo 

previsto para entrega. 

2.7. A solicitação de prorrogação de prazo será analisada pelo 

CONTRATANTE na forma da lei e de acordo com os princípios de 

razoabilidade e proporcionalidade, informando-se o FORNECEDOR da 

decisão proferida. 

2.8. Em caso de denegação da prorrogação do prazo de entrega, e caso 

não cumpra o prazo inicial, o FORNECEDOR deverá imediatamente entregar 

o objeto. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

3.1. Os preços deverão ser expressos em reais e inclusos todos os 

tributos e, ou encargos sociais. 

3.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso 

ocorra o desequilíbrio econômico financeiro do Contrato, conforme 

disposto no Art. 65, alínea “d” da Lei 8.666/93. 

3.3. Caso ocorra à variação nos preços, a contratada deverá solicitar 

formalmente a PREFEITURA, devidamente acompanhada de documentos que 

comprovem a procedência do pedido. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO CANCELAMENTO OU RECISÃO 

4.1. O contrato poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses: 

4.1.1. Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, 

ou quando a DETENTORA DO CONTRATO: 

a). Não cumprir as exigências contidas no contrato; 

b). Não formalizar contrato ou não retirar o instrumento equivalente 

no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; 
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c). Não aceitar reduzir o preço contratado, na hipótese de se tornar 

este superior aos praticados no mercado; 

d). Incorrer em inexecução total ou parcial da contratação; 

4.1.2. Pela DETENTORA DO CONTRATO, quando, mediante solicitação formal 

e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força 

maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório. 

4.2. O cancelamento do CONTRATO por parte da Administração, 

assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por 

decisão da autoridade competente. 

4.2.1. O cancelamento do CONTRATO não prejudica a possibilidade de 

aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de 

infração cometida pelo particular, observados os critérios 

estabelecidos na cláusula décima primeira deste instrumento. 

4.3. Da decisão da autoridade competente se dará conhecimento ao 

DETENTORA DO CONTRATO, mediante o envio de correspondência, com aviso 

de recebimento. 

4.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da 

DETENTORA DA ATA, a comunicação será efetivada através de publicação 

na imprensa oficial, considerando-se cancelado o contrato, a contar do 

terceiro dia subsequente ao da publicação. 

4.5. A solicitação, pela DETENTORA DO CONTRATO, de cancelamento  

deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para 

apreciação, avaliação e decisão da Administração. 

4.6. A rescisão do contrato poderá ocorrer também, nas hipóteses e 

condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que 

couberem, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO 

5.1. O faturamento dos materiais ocorrerá no ato da entrega dos 

mesmos, conforme a Autorização de fornecimento e nota de empenho, 

mediante apresentação do(s) documento (s) fiscal (is) hábil (eis) de 

fornecimento, sem emendas ou rasuras. 

5.2. O pagamento será efetuado pela Secretaria Municipal de Finanças 

do Município de Governador Lindenberg, diretamente pela Tesouraria ou 

através de depósito em conta corrente do FORNECEDOR, no prazo de 30 

(trinta) dias contados da data da entrega do (s) documento (s) fiscal 

(is) /Notas Fiscais, acompanhada da liquidação dos materiais 

entregues. 

5.2.1. A certificação da fatura será efetuada pelo CONTRATANTE, 

através da Secretaria Municipal requerente e do fiscal do contrato, o 

qual emitirá atestado comprovando o fornecimento. 

5.2.2. Após o prazo acima referenciado será paga multa financeira nos 

seguintes termos: 

VM = VF x 0,33 x ND  

                    100        

VM = Valor da Multa Financeira.  

VF = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.  

ND = Número de dias em atraso 

5.2.3. Incumbirá ao FORNECEDOR a iniciativa e o encargo do cálculo 

minucioso de cada fatura devida, a ser revisto e aprovado pelo 

CONTRATANTE, juntando-se à respectiva discriminação do fornecimento 

efetuado, e o memorial de cálculo da fatura. 
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5.3. O pagamento das faturas somente será efetivado com apresentação 

do original ou de cópia autenticada dos seguintes documentos, válidos 

na data das notas fiscais, em relação ao período a que se referirem os 

faturamentos, os quais deverão ser entregues, juntamente com o 

respectivo documento fiscal, e ainda, os quais serão anexados ao 

processo de pagamento: 

a). Prova de regularidade de débitos atualizadas relativas à Fazenda 

Pública Municipal, Estadual, Federal conjunta com a União (incluindo 

ainda débitos com o INSS) e perante a Justiça do Trabalho; 

b) Certificado de Regularidade do FGTS. 

5.4. Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, os mesmos 

serão devolvidos a contratada para correção, ficando estabelecido que 

o valor e prazo para pagamento sejam considerados a partir da data da 

apresentação dos documentos fiscais devolvidos sem erros. 

5.5. O pagamento poderá ser suspenso no caso de não cumprimento das 

obrigações que possam de qualquer forma, prejudicar o interesse do 

CONTRATANTE. 

5.6. É vedada a antecipação de pagamentos sem a correspondente entrega 

dos materiais. 

5.7. Os preços decorrentes da aquisição em epígrafe serão fixos e 

irreajustáveis, não cabendo a revisão dos mesmos. 

5.8. Para a efetivação do pagamento o FORNECEDOR deverá manter as 

mesmas condições previstas pelo CONTRATANTE no que concerne a 

“Proposta de Preços” e a “Habilitação”. 

5.9. O FORNECEDOR será responsável pelo fornecimento dos materiais, 

aos preços unitários por ela propostos e aceitos pelo CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

6.1. O período de vigência será a partir da formalização da 

contratação (assinatura do contrato, emissão de nota de empenho ou 

ordem de fornecimento, conforme o caso) e perdurará por 03 (três) 

meses corridos. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1. A aquisição pretendida será custeada com recursos orçamentários 

previstos para o exercício 2020, alocado na Secretaria de Assistência 

Social conforme segue a seguinte classificação: 

07 – Secretaria Municipal de Ação Social; 

10 – Fundo Municipal de Assistência Social; 

007010.0812200182.064 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal 

de Assistência Social; 

10000000 – Recursos do FNAS 

33903000000 – Material de Consumo – Ficha: 486. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES E RECEBIMENTO DO OBJETO 

8.1. No recebimento e aceitação do objeto serão observadas, no que 

couber, as disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei Federal n° 

8.666/93. 

8.2. Os materiais serão recebidos: 

I. Provisoriamente, pelo Setor de Almoxarifado e Patrimônio Geral do 

CONTRATANTE, em até 05 (cinco) dias úteis para efeito de posterior 

verificação de sua conformidade com a especificação; e  
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II. Definitivamente, pela Secretaria Municipal requerente, após a 

verificação da qualidade e quantidade do mesmo, e consequente 

aceitação. 

8.3. Será rejeitado no recebimento, os materiais fornecidos com 

especificações e marcas diferentes daquelas contratadas, devendo a 

sua substituição ocorrer na forma e prazo definidos a seguir: 

8.3.1. Constatadas irregularidades no objeto a ser adquirido, o 

CONTRATANTE, poderá: 

a). Se disser respeito à especificação não recebimento do material, 

ou qualquer dos demais motivos elencados nestes itens, rejeitá-lo no 

todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo o 

fornecimento, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.1). Na hipótese de substituição, o FORNECEDOR deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 02 

(dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o 

preço inicialmente CONTRATADO;  

b). Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, 

determinar sua complementação ou rescindir a aquisição, sem prejuízo 

das penalidades cabíveis; 

b.1). Na hipótese de complementação, o FORNECEDOR deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação do CONTRATANTE no prazo máximo de 02 

(dois) dias úteis, contados da Notificação por escrito, mantido o 

preço inicialmente CONTRATADO. 

8.4. O recebimento dos materiais, compreendendo, dentre outras, as 

seguintes verificações: 

a). Os materiais, deverão estar em suas respectivas embalagens 

originais, se cabível, com a indicação da marca/modelo na embalagem 

e/ou no próprio material, bem como das demais características que 

possibilitem a correta identificação do material; 

b). Condições da embalagem e/ou do material; 

c). Quantidade entregue; 

d). Apresentação do documento fiscal, com identificação do fornecedor 

e do comprador, descrição do material entregue, quantidade, preços 

unitário e total; 

e). Compatibilidade do material entregue com as especificações 

exigidas no termo de referência e constantes da proposta da empresa 

vencedora; 

8.5. Reserva-se o CONTRATANTE o direito de não aceitar material cuja 

qualidade seja comprovadamente baixa. 

8.6. Poderão ser convidados a colaborar com o responsável pelo Setor 

de Almoxarifado, assessorando-o, quando necessário, profissionais de 

reconhecida competência técnica, não vinculados direta ou 

indiretamente com o FORNECEDOR, quanto a análise do atendimento das 

especificações técnicas dos materiais. 

8.7. Excepcionalmente, o FORNECEDOR poderá requerer por motivo justo, 

motivado e comprovado, a substituição da marca no momento da entrega 

dos materiais. Sendo que, tal requisição será analisada pelo gestor 

do contrato (podendo ou não ser aceita), inclusive quanto a qualidade 

da marca a ser substituída, devendo ela ser de qualidade igual ou 

superior da apresentada na proposta comercial. 

 

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE ENTREGA 

9.1. O (s) objeto (s) adquirido (s) deverá (ão) ser entregue (s) em um 

prazo de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir emissão da 
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autorização de fornecimento, na sede da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, localizado à Rua São José, nº 1011, Centro, 

Governador Lindenberg – ES, em conformidade com as especificações e 

quantidades descritas na respectiva autorização de fornecimento 

emitida. 

9.2. Caso o FORNECEDOR verifique a impossibilidade de cumprir com o 

prazo de entrega estabelecido, deverá protocolar solicitação de 

prorrogação de prazo de entrega, da qual deverão constar: motivo do 

não cumprimento do prazo, devidamente justificado, e o novo prazo 

previsto para entrega. 

9.3. A solicitação de prorrogação de prazo será analisada pelo 

MUNICÍPIO na forma da lei e de acordo com os princípios de 

razoabilidade e proporcionalidade, informando-se o FORNECEDOR da 

decisão proferida. 

9.4. Em caso de denegação da prorrogação do prazo de entrega, e caso 

não cumpra o prazo inicial, o FORNECEDOR deverá imediatamente entregar 

o objeto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, 

são obrigações da CONTRATADA: 

I). Cumprir fielmente, os compromissos avençados, de forma que o 

fornecimento seja realizado com esmero, perfeição e solucionar os 

problemas que porventura venham a surgir; 

II). Entregar com pontualidade os materiais solicitados, nos 

quantitativos estipulados em cada solicitação, devendo os mesmos serem 

de boa qualidade, perfeita condições físicas, embalados, obedecendo 

aos preços e marcas constantes em sua proposta de preço; 

III). Comunicar imediatamente e por escrito ao CONTRATANTE, através da 

Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam 

adotadas as providências de regularização necessárias; 

IV). Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos 

produtos, objeto da aquisição, atendendo ainda, prontamente, as 

exigências da fiscalização; 

V). Manter, durante a vigência da contratação, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação ou de 

qualificação exigidas na licitação que possa comprometer a 

continuidade do fornecimento, bem como substituir os documentos com 

prazo de validade expirado; 

VI). O acondicionamento e transporte dos materiais responsabilizando-

se pelas deteriorações ocorridas decorrentes de más condições de 

acondicionamento ou transporte dos mesmos; 

VII). Trocar às suas expensas, todos os materiais comprovadamente 

entregues de forma inadequada, a critério da fiscalização do 

CONTRATANTE; 

VIII). Suportar todas as despesas com deslocamento, encargos fiscais, 

previdenciários e trabalhistas, além de quaisquer outras que se 

fizerem necessários ao cumprimento do fornecimento; 

IX). Assumir a responsabilidade, presente e futura, de qualquer 

compromisso ou ônus decorrentes do inadimplemento relativos as 

obrigações aqui assumidas, ficando essas ao seu encargo, 

exclusivamente, em qualquer momento que vierem a ocorrer. 
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X). Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE 

ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução do 

fornecimento. 

XI). O FORNECEDOR ficará obrigado a atender a todos os pedidos de 

entrega efetuados pelo CONTRATANTE durante a vigência do contrato, 

respeitados os quantitativos registrados. 

XII). Responsabilizar-se, integralmente, pela entrega do objeto 

adquirido, conforme legislação vigente e submeter-se à fiscalização da 

Secretaria, através do fiscal de contrato, que acompanhará o 

fornecimento.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, 

são obrigações do CONTRATANTE:  

I. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com o 

FORNECEDOR, em conformidade com Autorização de Fornecimento, sendo que 

o pagamento da Nota Fiscal fica condicionado ao cumprimento dos 

critérios de recebimento dos materiais e os procedimentos 

burocráticos; 

II. Notificar, formal e tempestivamente, o FORNECEDOR sobre as 

irregularidades observadas na execução do contrato ou instrumento 

substitutivo nos termos da Lei 8.666/93, artigo 62 e parágrafo 4º; 

III. Notificar o FORNECEDOR por escrito e com antecedência, sobre 

multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

IV. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em 

caso de inadimplemento. 

V. Fornecer a qualquer tempo e com presteza, mediante solicitação do 

FORNECEDOR, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em 

todos os casos omissos; 

VI). Fiscalizar rigorosamente, através de um representante da 

Secretaria Municipal Requerente a entrega dos materiais, estabelecendo 

se estes obedecem às condições e especificações mínimas exigidas pelo 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO. 

12.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo 

Fiscal do Contrato designado através da portaria nº. 0104/2020 da 

Secretaria Municipal de Administração/Decreto nº. 4.342/2013, na forma 

prevista pela Lei Federal nº 8.666/93,  com autoridade para exercer em 

nome do CONTRATANTE toda e qualquer ação de orientação geral, controle 

e fiscalização, obrigando-se o FORNECEDOR a facilitar, de modo amplo e 

completo, a ação do fiscal. 

12.2. A fiscalização será exercida no interesse do CONTRATANTE e não 

exclui e nem reduz a responsabilidade do FORNECEDOR, inclusive perante 

terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não 

implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e 

prepostos. 

12.3. A Fiscalização poderá determinar, a ônus do FORNECEDOR, a 

substituição dos materiais julgados deficientes ou não-conformes com 

as especificações definidas, cabendo ao FORNECEDOR, providenciar a 

troca dos mesmos no prazo máximo definido pela fiscalização, sem 

direito à extensão do prazo final de fornecimento. 
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12.4. Caso o Secretário Municipal não designe nenhum servidor para 

acompanhar o fornecimento e fiscalização, o mesmo assumirá tal 

responsabilidade. 

12.5. O CONTRATANTE, através do fiscal do contrato comunicará ao 

FORNECEDOR, por escrito, as deficiências porventura verificadas no 

fornecimento, para imediata correção. 

12.6. A presença da fiscalização do CONTRATANTE não elide nem diminui 

a responsabilidade do FORNECEDOR. 

12.7. O Gestor/Fiscal do Contrato indicado anotará em registro próprio 

todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento, ora CONTRATADO, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos observados. 

12.8. O FORNECEDOR é obrigada a reparar, corrigir ou substituir, às 

suas expensas, no total ou em parte, o objeto em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução. 

12.9. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 

Gestor/Fiscal do Contrato deverão ser solicitadas ao Secretário 

Municipal de Administração do MUNICÍPIO, em tempo hábil, para a adoção 

das medidas convenientes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SUBCONTRATAÇÕES 

13.1. A contratada não poderá ceder ou subcontratar, parcial ou 

totalmente os serviços objeto deste contrato, sem prévia autorização 

por escrito da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg-ES.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

14.1. Independente de outras sanções legais cabíveis, o CONTRATANTE 

poderá aplicar cominações ao FORNECEDOR, em caso de descumprimento das 

condições previstas para a contratação, de acordo com a previsão do 

artigo 7º da Lei 10.520/2002 (se for o caso) e de conformidade com o 

estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993. 

14.2. Garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, nos 

termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002 (se for o caso), o 

licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, 

poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de licitar e 

contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, nos 

casos de:  

a). ausência de entrega de documentação exigida para habilitação no 

ato da assinatura do contrato ou ata de registro de preços, quando for 

o caso;  

b). apresentação de documentação falsa para participação no certame;  

c). retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;  

e). não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a 

adjudicação;  

f). comportamento inidôneo;  

g). cometimento de fraude fiscal;  

h). fraudar ou falhar a aquisição. 

14.3. A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições 

estabelecidas para prestação dos serviços, sujeitando-se às 

penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a 

saber: 

a). Advertência, nos casos de pequenos descumprimentos do edital e 

seus anexos e Contrato, que não gerem prejuízo para o CONTRATANTE; 
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b). Multa de 0,2% (dois décimos por cento) incidente sobre o valor 

global da contratação, por dia, até o trigésimo dia de atraso, se os 

serviços não forem realizados quando a CONTRATADA, sem justa causa, 

deixar de cumprir os prazos estabelecidos para a execução dos 

serviços; 

c). Multa de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor global da 

contratação, nos casos em que a CONTRATADA:  

c.1). Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização;  

c.2). Transferir ou ceder suas obrigações a terceiros;  

c.3). Deixar de atender as determinações da fiscalização; 

c.4). Cometer faltas reiteradas na execução dos serviços.  

d). Multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global da 

contratação, nos casos em que a CONTRATADA:  

d.1). Ocasionar, sem justa causa, o atraso superior a 30 (trinta) dias 

na execução dos serviços contratados;  

d.2). Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os 

serviços contratados;  

d.3). Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que venha a causar 

danos ao CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente da obrigação da 

CONTRATADA de reparar os danos causados. 

e). Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com o 

CONTRATANTE por um período de até 2 (dois) anos, nos casos de recusa 

quanto à prestação dos serviços; 

f). Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, nos casos de prática de atos ilícitos, 

incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da licitação ou 

contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de documentos ou 

emissão de declaração falsa.  

14.4. Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no 

art. 109 da Lei nº 8.666/1993;  

14.5. As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo 

CONTRATANTE após a devida notificação e o transcurso do prazo 

estabelecido para a defesa prévia; 

14.6. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência 

com aviso de recebimento, onde será indicada a conduta considerada 

irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se 

pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;  

14.7. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) 

dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de 

contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei nº 8.666/1993;  

14.8. A aplicação da sanção de "declaração de inidoneidade" é de 

competência exclusiva da autoridade competente do Município de 

Governador Lindenberg, facultada a defesa do interessado no respectivo 

processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a 

reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PARTES INTEGRANTES 

15.1. Este contrato fica vinculado aos termos do (s) processo (s) 

administrativo (s) nº. 089.662/2020, cuja realização decorre da 

autorização do(a) Gestor(a) do Município de Governador Lindenberg - 

ES, e ainda constituem parte integrantes deste contrato como se nele 

estivessem transcritos: 

a) A Lei 8666/93 de 21.06.93 e alterações; 
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b) Termo de Referência, Dispensa de Licitação nº. 0110/2020, assim 

como os anexos; 

c) A proposta apresentada pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– DA GARANTIA PELO FORNECIMENTO 

16.1. O FORNECEDOR é obrigada a substituir, às suas expensas, no total 

ou em parte, o(s) material(is) em que se verificar(em) defeito(s) de 

fabricação. 

16.2. Se os materiais deteriorarem e/ou perderem suas características, 

no prazo de validade ou tempo de vida útil e/ou em condições normais 

de estocagem, deverão ser trocados, pelo FORNECEDOR, no prazo máximo 

de 02 (dois) dias úteis, contados da comunicação, por conta e ônus do 

FORNECEDOR. 

16.3. O FORNECEDOR obriga-se a oferecer garantia a partir da data do 

recebimento definitivo dos materiais, que será de: 

a). 06 (seis) meses para os materiais, relativos a defeitos de 

fabricação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 

17.1. ELEIÇÃO - Para dirimir todas as questões decorrentes da execução 

deste contrato, fica eleito o FORO da Comarca de Colatina - ES. 

17.2. E, por estarem justos, combinados, assinam o presente 

instrumento, após lido e achado conforme,  em 03 (Três) de igual teor 

e forma. 

 

 

 

Governador Lindenberg/ES, em 09 de julho de 2020. 

 

 

 

CONTRATANTE: 

___________________________________ 

GERALDO LOSS 

Prefeito Municipal 

 

 

CONTRATADA: 

___________________________________ 

NADIA PINTO BORINI GAVA- MEI 

CNPJ: 37.470.078/0001-80 

NADIA PINTO BORINI GAVA  

CPF: 082.588.517-56 

Proprietária 

 


