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CONTRATO

Contrato nº  008/2020
Dispensa 5/08/2020
Processo Administrativo nº 2048/2020

TERMO DE CONTRATO, QUE ENTRE SI FAZEM DE 
UM LADO A CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA E 
DE OUTRO LADO A EMPRESA  ARRUDA 
COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI, NA 
QUALIDADE DE CONTRATANTE E CONTRATADA, 
RESPECTIVAMENTE, PARA O FIM EXPRESSO NAS 
CLÁUSULAS QUE O INTEGRAM.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA, com sede à Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 1788 - 
Bairro Bento Ferreira, nesta Capital, CNPJ nº 27.538.990/0001-72, neste ato representada por seu 
Presidente o Sr. Vereador Cleber José Felix, inscrito no CPF sob o nº 031.695.947-29, denominado 
CONTRATANTE, e de outro lado, ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI, inscrita no 
CNPJ nº 30681395-0001/04, estabelecida à Rua Central, Nº 19 Viana/ES – Cep: 29.135.038, neste ato 
representada pelo Sr. Diego Grossmann da Silva Arruda, inscrito no CPF sob nº 058.421.957-12, 
denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato, com base no Processo Administrativo nº 
2048/2020, além do  amparo na Lei nº 8.666/93 e alterações, em seu artigo 24 inciso II, que reger-se-á 
na forma das seguintes Cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa para aquisição de Álcool líquido, normatizado pela ANVISA, em 
embalagem contendo 5000 ml, constando dados de identificação do produto, marca do fabricante e 
prazo de vaidade, e borrifadores para aplicação do álcool.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

2.1. QUANTIDADES

a - Álcool líquido 70%, embalagem contendo 5000 ml - 100 Unid. Sendo a entrega deste sub item 
parcial, mês a mês na quantidade apontada pela Câmara Municipal de Vitória em embalagens 
contendo 5000 ml, no total de 500 litros.

b - Borrifadores reutilizáveis, com capacidade de 500ml - 100 Unid.

2.2. ESPECIFICAÇÕES

2.2.1. O produto deverá apresentar dados de identificação, fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade, e seguir as normas definidas pela ANVISA.
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2.2.2. O material deverá ser entregue  em embalagem original,  sem avarias, resistentes,  devendo  ser  
identificado  com  informações  precisas,  corretas, claras,    em    língua    portuguesa    sobre    suas    
características:    qualidade, quantidade, composição, prazo de validade e origem;

2.2.3. Será recusado produto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem  
como  aquele  que  estiver  em  desacordo  com  as normas regulamentares de fabricação, distribuição 
e apresentação;

2.2.4. O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à qualidade 
do produto entregue;

2.2.5. Testes realizados na fase de entrega não impedirão a realização de teste futuros, quando houver 
suspeita de que o produto seja falsificado.

CLÁUSULA TERCEIRA– DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO

3.1. Do Local:

3.1.1. O recebimento dos produtos será feito pela Câmara Municipal de Vitória. Os materiais deverão 
ser entregues no DGA/Setor de Almoxarifado do órgão, nos horários de 09:00 às 15:00h (2ª a 6ª feira).

O endereço de entrega é na Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 1788 – Bento Ferreira – Vitória – ES.

3.2. Do Prazo:

3.2.1. Os produtos deverão ser entregues até 05 dias após o recebimento da Autorização de 
Fornecimento (Ordem de Compra).

As penalidades contratuais são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 
5450/2005 e demais normas cogentes: “Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua 
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para 
o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será 
descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso 
XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e 
no contrato e das demais cominações legais”.

3.3.  Das Condições de Entrega e Recebimento:

3.3.1. O  Recebedor  promoverá  a  conferência  dos  produtos,  verificando  o cumprimento  de  todas  
as  condições  estabelecidas  no  Edital  e  na  Ordem  de Compra,  bem  como  neste  Termo  de  
Referência,  emitindo  um  Atesto  do recebimento conforme ocorrido.

3.3.2. A prova de entrega é a assinatura do responsável pelo recebimento no canhoto da nota fiscal, 
que servirá apenas como ressalva à Contratada, para fins de cumprimento da data de entrega.
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3.3.3. Os materiais serão recebidos provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua 
conformidade com as especificações descritas neste Termo. O   recebimento   provisório   dos   
produtos   não   implica   na   aceitação   dos mesmos;

3.3.4. O  recebimento  dos  produtos  estará  condicionado  à  conferência  das especificações contidas 
em sua embalagem e/ou site do produto, e deverão ser condizentes com as especificações e as demais 
características previstas neste Termo   de   Referência/Ordem   de   Compra   ou   apresentarem   
característica superior.   Caso   estejam   em   desacordo   ou   não   forem   superiores,   serão 
devolvidos e acarretará Notificação à Contratada, que deverá providenciar os devidos  acertos  e  a  
entrega  do  material  corretamente,  sem  qualquer  ônus adicional para a Câmara Municipal de Vitória.

3.3.5. Toda mercadoria que possuir prazo de validade, terá que ter no máximo um mês de sua 
fabricação para recebimento pelo almoxarifado desta casa de leis.

3.3.6. Somente  após  a  verificação  do  enquadramento  do  material  entregue nas especificações e 
outras exigências definidas neste Termo de Referência, dar-se-á o recebimento definitivo por servidor 
responsável, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento provisório.

3.4 - Da Fiscalização

3.4.1. A  entrega  dos  materiais  serão  acompanhados  por  representante  da Contratante, que deverá 
atestar a sua eficácia, sem o qual não serão liberados quaisquer   pagamentos.   Os   itens   que   
estiverem   em   desacordo   com   as especificações exigidas no instrumento convocatório ou 
apresentarem vício de qualidade  ou  validade,  ou  qualquer  outra  impropriedade  para  o  uso  serão 
recusados e devolvidos parcial ou totalmente, conforme o caso, e a Contratada será obrigada a 
substituí-los no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de recebimento de Notificação 
escrita, sob pena de incorrer em atraso quanto ao prazo de execução da entrega. Cada Departamento 
deverá atestar o material requisitado.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

4.1  O valor global do presente Contrato é de R$ 4.689,00 (quatro mil e seiscentos e oitenta e nove reais 
reais).

4.2 O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelos serviços efetivamente adquiridos e nele deverá estar 
incluso todos os impostos, taxas, tributos diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, licenças, 
materiais, mão de obra, instalações, inclusive transportes, cargas e descargas, embalagens, e quaisquer 
outras relacionados à prestação dos serviços, bem como garantia, quando for o caso. 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E DOS PRAZOS

5.1 O presente contrato terá início após a assinatura do contrato com vigência por 4 (quatro) meses 
consecutivos, a partir da data de sua assinatura. A eficácia do contrato dar-se-á após a publicação 
resumida do instrumento no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo (artigo 61, § 1º da Lei n º 
8.666/93 e suas alterações).

5.2 O prazo de início dos serviços deverá ser imediatamente após a assinatura do contrato e emissão de 
ordem de serviço da Câmara de Vitória.
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CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1 As despesas para aquisição dos materiais decorrentes da presente contratação correrão à Conta das 
seguintes contas do Orçamento da Câmara Municipal de Vitória para o exercício de 2020:

Natureza da Despesa Dotação orçamentária Fonte de Recurso
3.3.90.30-99 31 980

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONTRATANTES

7.1 Das obrigações da CONTRATADA:

7.1.1 Assumir responsabilidade integral e exclusiva pela contratação.  

7.1.2. Fornecer todos os itens / materiais, conforme estipulados nos quadros com as descrições 
técnicas qualitativas e quantitativas descritas no item 3.

7.1.3. Ofertar e entregar produtos de qualidade inquestionável, segundo as normas da ANVISA, em 
especial RDC nº 350/2020 e RDC 46/2002,sendo que, poderão ser submetidos a amplo teste de 
qualidade, reservando-se à Câmara Municipal de Vitória o direito de rejeitá-los, no todo ou em parte, 
obrigando-se a empresa  licitante  vencedora  do  certame  a  promover  suas  substituições  sem 
qualquer ônus adicional, sujeitando-se a aplicação  das penalidades previstas em  lei;  as  mercadorias  
deverão  ser  certificadas  por  órgão  competentes, obedecendo às normas pertinentes e quando for o 
caso.

7.1.4. Responsabilizar-se por seus produtos até a data que expirar a validade dos mesmos, valendo 
para resolução de qualquer dúvida, o Código de Defesa do Consumidor.

7.1.5. O fornecedor se obriga a efetuar a troca dos produtos que possuam prazo de validade, em que 
estejam em desacordo com o item 5.3.5 deste TR.

7.1.6. O fornecedor se obriga a efetuar a entrega parcial do Sub item “a” no item 3.1 desse contrato.

7.1.7. Manter-se, durante todo o processo, em compatibilidade com as obrigações assumidas,  
conforme  dispõe  o  inciso  XIII,  do  artigo  55,  da  Lei  nº 8.666/1993;

7.1.8. Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas decorrentes do cumprimento das      obrigações 
assumidas sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

7.1.9 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto contratado em conformidade com o Termo de 
Referência constante no processo administrativo nº 2048/2020.

7.1.10. Responsabilizar-se pelo ressarcimento de quaisquer danos diretos, comprovados, causados à 
CONTRATANTE, na execução das obrigações assumidas, respondendo por perdas e danos por infração 
cometida ou por atos executados inadequadamente.

7.1.11. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, objeto do presente contrato, sem prévia anuência 
da CONTRATANTE.
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7.1.12. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, conforme determina inciso XIII do 
artigo 55º, da Lei. n º 8.666/93.

7.1.13. Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se 
por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que der causa.

7.1.14.  Cumprir a legislação trabalhista com relação a seus funcionários.

7.1.15. Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do 
objeto deste Contrato, bem como as contribuições devidas á Previdência Social, os encargos 
trabalhistas, prêmios de seguro e de acidente de trabalho e outras despesas que se fizerem necessárias 
ao cumprimento do objeto pactuado. 

7.2 A CONTRATANTE obrigar-se-á a:

7.2.1 Permitir e providenciar o acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências da CMV até o 
setor de Almoxarifado, para efetuar a entrega dos produtos.

7.2.2 Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega dos objetos 
contratados.

7.2.3 Acompanhar e fiscalizar o contrato, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em 
registro próprio as falhas detectadas e comunicando ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas 
corretivas por parte da CONTRATADA.

7.2.4 Atestar e receber os materiais entregues de acordo com as cláusulas deste instrumento, 
rejeitando, no todo ou em parte, aqueles entregues em desacordo com o objeto especificado neste 
Termo, exceto nos casos em que o produto ofertado em substituição ao adquirido seja de qualidade 
superior e atenda às necessidades e finalidades para as quais foram adquiridos, sem ônus adicionais 
para a Câmara Municipal de Vitória.

7.2.5. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada.

7.2.6.  Notificar a empresa, por escrito, por ocorrência de eventuais irregularidades observadas e   
solicitar a reparação, ou a substituição do material em que se verificarem defeitos ou incorreções, 
fixando prazo para tal.

7.2.7 Receber os produtos no dia previamente agendado, no horário de funcionamento da unidade 
responsável pelo recebimento, conforme item 3.1 deste Contrato.

7.2.8 Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA no prazo estipulado.

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA SUSTAÇÃO

8.1 O pagamento será efetuado em parcela única, por meio de depósito em conta corrente indicada do 
fornecedor no prazo de até 15 (quinze) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal.

8.2 Na emissão da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), a CONTRATADA deverá descrever o objeto do contrato, 
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e modelos dos materiais, os valores unitários e totais e o número do processo que deu origem à 
aquisição.

8.3 Ocorrendo erro(s) na apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), a(s) mesma(s) será(ão) 
devolvida(s) à(s) CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será 
contado a partir da data da apresentação da(s) nova(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s).

8.4 O pagamento será condicionado à apresentação dos seguintes documentos, junto com a Nota 
Fiscal/Fatura, em originais ou devidamente autenticados: 

a) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da CONTRATADA, através de 
Certidão expedida pelo órgão competente, que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria 
certidão;

b) prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (artigo 27, a, Lei n° 
8.036/90), através da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS juntamente com a 
última guia de recolhimento exigível do FGTS;

c) prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS (artigo 195, § 3°, da 
Constituição Federal), através da apresentação da CND – juntamente com a última guia de recolhimento 
exigível do INSS;

d) Prova de regularidade trabalhista através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.5 É vedada a antecipação de pagamento sem a apresentação da Nota Fiscal.

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

9.1 A execução do objeto deste termo será acompanhada, controlada, fiscalizada e avaliada pelo 
Departamento de Gestão Administrativa da Câmara Municipal de Vitória, telefone (27) 3334-4537, nos 
termos do Artigo 67 da Lei. n º 8.666/93 que deverá atestar a realização dos serviços contratados.

9.2 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas observadas. 
As decisões e providências que ultrapassarem o limite de competência da fiscalização deverão ser 
solicitadas aos seus superiores para a adoção de medidas cabíveis.

9.3 O responsável pela fiscalização não terá qualquer poder para eximir a CONTRATADA de qualquer 
obrigação prevista neste Contrato.

9.4 A fiscalização terá que atestar a execução dos serviços, sem o que não serão permitidos quaisquer 
pagamentos.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, PENALIDADES E RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS.

10.1 Pela inexecução total ou parcial da execução dos serviços ou qualquer inadimplência contratual, 
a Câmara Municipal de Vitória poderá, garantida prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes 
sanções:
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I – Advertência; 
II – Multas, nos seguintes casos e percentuais:
a) Por atraso injustificado na execução do contrato em até 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos por 
cento) ao dia sobre o valor total contratado;
b) Por atraso injustificado na execução do contrato, superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) 
sobre o valor global contratado, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho ou rescisão 
contratual;
c) Recusa do adjudicatário em receber a Ordem de Serviço, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da 
data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;
d) Por inexecução total ou parcial injustificada do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor total do 
mesmo ou sobre a parcela não executada, respectivamente;
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração:
a) Por atraso injustificado na execução do contrato, superior a 31 (trinta e um) dias: até 03 (três) meses;
b) Por recusa do adjudicatário em receber a Ordem de Serviços, dentro de 05 (cinco) dias úteis da data 
da convocação: até 01 (um) ano;
c) Por inexecução total ou parcial injustificada do contrato: até 02 (dois) anos;
IV – 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 a CONTRATADA ressarcir 
a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base 
no inciso anterior.

10.2 Atingindo o limite de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, a Câmara Municipal de 
Vitória poderá promover a rescisão parcial ou total do mesmo.

10.3 A CONTRATADA não incorrerá em multa quando o descumprimento dos prazos estabelecidos 
resultarem de força maior devidamente comprovada, ou de instruções da Câmara Municipal de Vitória.

10.4 As multas previstas no inciso II da CLÁUSULA DÉCIMA no item 10.1 serão descontadas, de 
imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso.

10.5 As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, 
todos da CLÁUSULA DÉCIMA facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo processo, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis.

10.6 A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração será declarada em função da 
natureza da gravidade da falta cometida.

10.7 A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será 
declarada em função da natureza e da gravidade da falta cometida. 

10.8 Antes de liquidada ou relevada qualquer multa, nenhum pagamento será feito à CONTRATADA.

10.9 As sanções previstas nos incisos I, II, III e IV da CLÁUSULA DÉCIMA no item 10.1 são da 
competência do Presidente da Câmara Municipal de Vitória.

10.10 A sanção estabelecida no inciso IV da CLÁUSULA DÉCIMA do item 10.1 é da competência 
exclusiva do Presidente da Câmara Municipal de Vitória, facultada a defesa da CONTRATADA 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.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
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10.11 A intimação dos atos referidos na CLÁUSULA DÉCIMA no item 10.10, será feita mediante 
publicação no órgão de imprensa em que se publicam os atos da Câmara Municipal de Vitória.

10.12 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a 
qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo 
subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contado o recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

10.13 O despacho final de cancelamento da penalidade que tenha sido objeto de divulgação será 
publicado no órgão de imprensa em que se publicam os atos Câmara Municipal de Vitória.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

11.1 Este contrato poderá ser rescindido pelo CONTRATANTE, independentemente de notificação ou 
interpelação judicial, atendido o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n º 8.666/93.

11.2 A CONTRATANTE poderá ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o contrato por 
conveniência administrativa fundamentada.

11.2.1 Neste caso, a CONTRATADA terá direito a receber os valores correspondentes aos serviços 
executados e aprovados pelo órgão fiscalizador.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS

12.1 A CONTRATADA obrigar-se-á a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessárias nas compras em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, exceto as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes 
contratantes, nos termos dos §§ 1° e 2º inciso II do artigo 65 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações.

12.2 As supressões ou acréscimos referidos no item 13.1 serão considerados formalizados mediante 
aditamento contratual formalizado pelo Setor de Contratos da Câmara Municipal de Vitória, após 
consentimento expresso da autoridade superior competente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 As comunicações relativas ao Contrato serão consideradas como regularmente feitas, se 
entregues no Departamento de Gestão Administrativa: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 
1788 – 2º piso – Palácio Attilio Vivacqua - Bento Ferreira - Vitória - Espírito Santo - CEP 29050-940 ou 
enviadas por carta protocolada, por telegrama ou para o email dga@vitoria.es.leg.br. 

13.2 As comunicações feitas por e-mail deverão ser realizadas em remessas do original, dentro de 24 
(vinte e quatro) horas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
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14.1 Fica eleito o Foro da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal, Comarca da Capital, Vitória, 
ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma.

Vitória, 1º de setembro de 2020.

__________________________________________________
VEREADOR CLEBER JOSÉ FELIX

Presidente da Câmara Municipal de Vitória
CONTRATANTE

______________________________________________
DIEGO GROSSMANN DA SILVA ARRUDA 

Arruda Comércio de Produtos de Limpeza EIRELI
 CONTRATADA

Testemunhas: 
                           1 -  

                                                         
                           2 – 
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