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CONTRATO DE COMPRA Nº 022 / 2020 

ID TCEES 2020.045E0700001.01.0007 

 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

MARECHAL FLORIANO-ES E A EMPRESA ORVEL ORLETTI 

CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA PARA O FIM EXPRESSO 

NAS CLÁUSULAS QUE O INTEGRAM. 

 

 

O MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO, pessoa jurídica 

de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº. 39.385.927/0001-22, com Sede Administrativa à Rua 

Davide Canal, nº 57, Centro, Marechal Floriano, Espírito Santo, neste ato representado pelo Exmº. Prefeito 

Municipal, Srº João Carlos Lorenzoni, brasileiro, casado, administrador, CPF nº 682.160.687-00 e Carteira de 

Identidade nº 510.571/ES, residente e domiciliado na Rua Armando Antonio Walsh, n° 246, Vale das 

Palmas, Marechal Floriano, Espírito Santo, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado empresa 

ORVEL ORLETTI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, com sede na Rodovia BR 101, KM 137, S/N, Canivete, 

Linhares, Espírito Santo, CEP: 29.906-998, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.930.676/0001-23, neste ato 

representado pelo administrador, Sr. Wagner Victor Orletti, brasileiro, casado, empresário, CPF nº. 

961.927.127-00 e Carteira de Identidade nº. 1.492.226 SPTC/ES, doravante denominada CONTRATADA, 

ajustam o presente CONTRATO, nos termos da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações e Lei Complementar nº. 123/06 e suas alterações, processo administrativo n° 2539/2020 SEMAG e 

Contrato de Repasse nº 897034/2019/MAPA do tipo MENOR PREÇO, na forma do PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 006/2020, que se regerá pelas cláusulas seguintes. 

 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA: 01 caminhão 

Truck Caçamba, de acordo com as exigências e demais condições e especificações expressas no Edital e 

nos Anexos do PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 

2.1 - O valor global a ser pago pelo presente contrato será de R$ 328.000,00 (trezentos e vinte e oito mil 

reais), conforme planilha: 

 

Lote Especificação Marca Unid. Quant. Unitário Valor Total 

1 
CAMINHAO CACAMBA 

TRUCK 6X4 

VOLKSWAGEN - MODELO 

26-280 CONSTELLATION 
UN 1 328.000,00 328.000,00 

 

2.2 - No preço já estão incluídas as despesas com o fornecimento dos materiais, direitos trabalhistas, 

encargos sociais, fretes, seguros transporte, embalagens, licenças, impostos e taxas que incidam ou venham 

a incidir relacionado com os serviços e todas as despesas necessárias a perfeita conclusão do objeto licitado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - FORMA DE PAGAMENTO 

3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos equipamentos acompanhada da 

respectiva Nota Fiscal na forma da lei, devidamente atestada pelo fiscal da compra. 

3.1.1 – A liberação do pagamento está condicionada a liberação dos recursos financeiros 

proveninetes do Contrato de Repasse n° 897034/2019(MAPA).  

3.1.2 - O pagamento será efetuado através de depósito em conta corrente do fornecedor, no Banco 

por ele indicado, constantes no campo "informações complementares" na Nota Fiscal/Fatura. 

3.1.3 - A Contratada deverá emitir a Nota Fiscal em nome da Prefeitura Municipal de Marechal 

Floriano, Rua Davide Canal, nº 57, Centro, Marechal Floriano-ES, CNPJ 39.385.927/0001-22 . 
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3.1.4 - Ocorrendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida ao 

fornecedor para retificação, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir 

da apresentação da nova Nota Fiscal/Fatura devidamente retificada. 

3.1.5 - A Prefeitura Municipal de Marechal Floriano poderá deduzir do pagamento importâncias que a 

qualquer título lhe forem devidas pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual. 

 

3.2 - O licitante deverá manter as mesmas condições previstas neste edital no que concerne à PROPOSTA e 

HABILITAÇÃO, especialmente quanto às certidões de regularidade do INSS e FGTS, sendo que, caso ocorra 

alguma irregularidade na documentação, poderá ser instaurado procedimento de rescisão contratual, sem 

prejuízo das sanções legais cabíveis, conforme entendimento do STJ e do TCU. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA REVISÃO E DO REAJUSTAMENTO 

4.1 - Os preços propostos não serão reajustados. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS 

5.1 - PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da efetiva 

notificação para tal fim. 

 

5.2 - PRAZO DE ENTREGA - até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Autorização de 

Fornecimento. 

 

5.3 - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO - 12 (doze) meses, contados a partir da data de expedição da 

Autorização de Fornecimento. 

 

5.4 - PRORROGAÇÃO - A Prorrogação do prazo ficará a exclusivo critério do representante do 

CONTRATANTE na celebração deste contrato, desde que ocorra qualquer dos motivos previstos no art. 57 da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e posteriores alterações. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA NATUREZA DA DESPESA 

6.1 - Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este contrato correrão por conta da 

dotação orçamentária prevista no Orçamento da Prefeitura Municipal de Marechal Floriano para exercício de 

2020, no âmbito da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme especificado abaixo: 

 

 SEMAG - 110001.2060600213.005.44905200000 FICHA 521 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a) Executar o fornecimento conforme especificado nos ANEXO I e II deste Edital  

b) Dotar seus empregados de equipamentos de proteção individual, quando necessários, conforme 

preceituado pelas Normas de Segurança e Medicina do Trabalho; 

c) Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução 

deste contrato, conforme estabelece o artigo 71 da Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, 

fornecendo à CONTRANTE, a qualquer tempo, quando solicitada, cópia autenticada de seus respectivos 

comprovantes; 

d) Cercar seus empregados das garantias e proteção legais nos termos da Legislação Trabalhista, 

inclusive em relação à higiene, segurança e medicina do trabalho, fornecendo equipamentos adequados 

de segurança e proteção individual a todos componentes de suas equipes de trabalho ou àqueles que 

por qualquer motivo estejam envolvidos com os serviços; 

e) Registrar as ocorrências havidas durante a execução do presente contrato, de tudo dando ciência à 

CONTRATANTE, respondendo integralmente por sua omissão dolosa ou culposa; 

f) Submeter ao exame da fiscalização todo o objeto a ser fornecido; 

g) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimônio da CONTRATANTE, por pessoas 
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integrantes de suas equipes de trabalho; 

h) Utilizar, na execução do presente contrato, pessoal que atenda aos requisitos de qualificação 

necessária ao exercício das atividades que lhe forem confiadas;  

i) Manter durante a vigência do contrato todas as condições de habitação e qualificação exigidas neste 

Edital; 

j) Substituir o objeto que por ventura estiver em desacordo com as especificações; 

k) Garantir o objeto conforme condições e especificações contidas no manual do Fabricante; 

l) Manter a marca e modelo do objeto constante da proposta vencedora, salvo em caso de calamidade 

devidamente comprovado. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

a) Prestar à CONTRATADA qualquer informação por esta solicitada, necessária à perfeita execução do 

contrato; 

b) Efetuar o pagamento à CONTRATADA; 

c) Notificar a CONTRATADA, por escrito, da aplicação de qualquer sanção. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

9.1 - A contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para a prestação dos serviços, 

sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da lei 

8.666/1993, a saber: 

9.1.1 - Advertência, nos casos de pequenos descumprimentos do Contrato e do Termo de Referência 

que não gerem prejuízo para o Contratante; 

9.1.2 - Multa de 1% (um por cento) por dia, incidente sobre o valor da nota mensal, nos casos de 

atraso na entrega do produto; 

9.1.3 - Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com o Contratante por um 

período de até 2 (dois) anos, nos casos de recusa  da entrega; 

9.1.4 - 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. 

 

9.2 - Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº 8.666/1993; 

 

9.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo Contratante após a devida notificação e o 

transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia; 

 

9.4 - A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento ou 

comunicado pela imprensa oficial, 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; 

 

9.5 - 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 8666/1993; 

 

9.6 - A aplicação da sanção declaração de inidoneidade compete exclusivamente ao Prefeito Municipal de 

Marechal Floriano, 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. 

 

9.7 - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá ser 

também aplicada aqueles que: 

9.7.1 - Retardarem a execução do pregão; 

9.7.2 - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e; 

9.7.3 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.  
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 

10.1 - O inadimplemento, por parte da CONTRATADA, de qualquer obrigação assumida neste contrato 

assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação através de ofício 

entregue diretamente ou por via postal com aviso de recebimento, sem prejuízo do disposto na Cláusula 

anterior. 

 

10.2 - Ficará o presente contrato rescindido, mediante formalização, assegurado o contraditório e ampla 

defesa, nos casos previsto no art. 78 da Lei Federal n°. 8.666/93 e posteriores alterações. 

 

10.3 - A rescisão do contrato poderá ser: 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII 

e XVII do art. 78 da Lei Federal n°. 8.666/93 e posteriores alterações; 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração; 

c) judicial, nos termos da legislação; 

 

10.3.1 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada de autoridade competente. 

 

10.3.2 - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal n°. 

8.666/93 e posteriores alterações, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos 

regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

a) devolução de garantia; 

b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

c) pagamento do custo da desmobilização; 

   

10.3.3 - Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução será 

prorrogado automaticamente por igual tempo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

11.1 - Os recursos, a representação e o pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do 

artigo n° 109, da Lei Federal no 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

 

CLÁUSULAS DÉCIMA SEGUNDA - ACRÉSCIMOS E DECRÉSCIMOS 

12.1 - Nos termos do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93 e posteriores alterações, por meio de processos 

devidamente instruídos serão admitidos acréscimos ou decréscimos no objeto de até 25% (vinte e cinco por 

cento), bem como acréscimo de prazo em decorrência de alteração de projeto, exclusão ou inclusão de 

serviços ou outras situações previstas na Lei Federal nº. 8.666/93 e posteriores alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  

13.1 - A fiscalização da entrega dos equipamentos será feita pelo servidor Valter Germano Littig, matrícula 

2094, telefone: 27- 3288-3303, e-mail: agricultura@marechalfloriano.es.gov.br, indicado pela Secretaria 

Municipal de Agricultura, de forma a fazer cumprir rigorosamente as condições expressas neste termo de 

referência. 

 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

14.1 - Aplica-se a execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei Federal nº 

8.666/93 e suas posteriores alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO 

15.1 - O presente contrato será publicado em conformidade com o parágrafo único do artigo 61 da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS ADITAMENTOS 

16.1 - O presente contrato poderá ser aditado, nas hipóteses previstas em lei, após a manifestação da 

Procuradoria Geral do Município de Marechal Floriano. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOCUMENTOS INTEGRANTES 

17.1 - Faz parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções que compõem ao PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 006/2020, completando o presente contrato para todos os fins de direito, independente 

de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - RECEBIMENTO DO OBJETO 

18.1 - Os equipamentos solicitados serão recebidos da seguinte forma: 

18.1.1 - Provisoriamente no ato da entrega, através da conferência da quantidade, confrontando a 

Autorização de Fornecimento/contrato com a nota fiscal; 

18.1.2 - Definitivamente, em até 30 (trinta) dias contados do recebimento provisório, através da 

verificação da conformidade dos equipamentos com a especificação da autorização de fornecimento. 

 

CLÁUSULA VIGÉSSIMA - DO FORO 

20.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Marechal Floriano/ES, para dirimir quaisquer dúvidas deste contrato 

e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

E por estarem juntos e acordados, assinam o presente em 03 (três) vias, na presença das testemunhas 

abaixo. 

 

 

Marechal Floriano/ES, 08 de Junho de 2020. 

 

 

JOÃO CARLOS LORENZONI 

PREFEITO MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO 

CONTRATANTE 

 

 

SÉRGIO STEIN 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

 

 

WAGNER VICTOR ORLETTI 

ORVEL ORLETTI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA  

CONTRATADA 

 


