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CONTRATO Nº 70/2016 
PROCESSO Nº 31/2016 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IÚNA ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA CLAUDINEIA EUZEBIO DA SILVA 
07241076656, NA QUALIDADE DE CONTRATANTE E CONTRATADA, 
RESPECTIVAMENTE, PARA O FIM EXPRESSO NAS CLÁUSULAS QUE O 
INTEGRAM. 

 
Por este instrumento particular de Contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE IÚNA - ES, pessoa 
jurídica de direito público, devidamente inscrito no CGC/MF sob o n.º 27.167.394/0001-23, 
com sede na Rua Desembargador Epaminondas Amaral, n.º 58, Centro, Iúna - ES, neste ato 
representado pelo Sr. Rogério Cruz Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do CPF 
n.º 221.210.306-97 e RG n.º M-384687-SSP/MG, residente e domiciliado à Avenida Ademar 
Vieira da Cunha, nº 908, bairro Vila Nova, neste Município, doravante denominado 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CLAUDINEIA EUZEBIO DA SILVA 07241076656, 
inscrita no CNPJ sob o n.º 20.857.987/0001-72, com sede na Florentino Fernandes Moreira, 
nº 119, bairro Quilombo, Iúna/ES, cep: 29390-000, telefone: (28)99948-1983, endereço 
eletrônico: marcelotostes369@gmail.com, neste ato representada por CLAUDINEIA EUZEBIO 
DA SILVA, brasileira, solteira, comerciante, portadora do CPF n.º 072.410.766-56 e RG nº 
38430 MTPS/MG, residente na Rua Florentino Fernandes Moreira, nº 119, bairro Quilombo, 
Iúna/ES, doravante denominada CONTRATADO(A),  resolvem assinar o presente Contrato que 
se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 
 
01) CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: 
1.1. Constitui objeto do presente instrumento a Contratação de Empresa Especializada em 
Prestação de Serviços de Instalação de Ar Condicionado com Fornecimento de Material e 
Demais Acessórios, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e 
Serviços Urbanos. 
1.2. O serviço deve ser prestado conforme termo de referência e anexo I e II que acompanha 
o processo. 
 
02) CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
2.1. O valor global do presente Contrato é de R$5.720,00 (cinco mil setecentos e vinte reais). 
2.2. O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) dentro dos 30 (trinta) dias seguintes ao da 
apresentação à Prefeitura Municipal de Iúna de documento(s) fiscal(is) hábil(eis), sem 
emendas ou rasuras e ter ocorrido o recebimento na forma prevista no art. 73 da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações. 
2.2.1. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) 
devolvido(s) ao fornecedor para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento 
será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida. 
2.3. O Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe 
forem devidos pelo fornecedor, em decorrência de inadimplemento contratual. 
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2.4. Os pagamentos serão efetuados através de depósito em conta corrente do fornecedor, 
no Banco por ele indicado, ou na Tesouraria da Prefeitura, e serão contados da data de 
certificação/aceitação do objeto licitado, constante no verso da Nota Fiscal/Fatura em 02 
(duas) vias, com o visto do funcionário competente para o recebimento e conferência dos 
mesmos. 
2.5. Em caso de atraso no pagamento, a Contratada fará jus à percepção dos índices oficiais 
de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança desde o inadimplemento 
até o efetivo pagamento. 
 
03) CLÁUSULA TERCEIRA - EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO: 
3.1. A execução deste instrumento será acompanhada e fiscalizada por servidor previamente 
designado pela Administração, que anotará em registro próprio, todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do presente, determinando o que for necessário à regularização 
de falhas ou defeitos observados e deverá atestar a execução do objeto, observadas as 
disposições deste contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento. O agente 
fiscalizador do contratante será o Sr. Rodrigo Aguiar de Lima, matricula nº 13846, Andréa da 
Fonseca Ribeiro, matricula nº 303051, Francelina Mafort da Silva Raider Serrano, matricula nº 
12985, Paulo Marcio Reis Fernandes, matricula nº 305764, Luciano Machado Eller, matrícula 
nº 304746, nomeado por Portaria subscrita pelo Secretário Municipal de Gestão. 
3.2. Cabe ao prestador de serviços permitir e facilitar a fiscalização e a inspeção, em qualquer 
dia e hora devendo prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados. 
3.3. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Município e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da empresa por qualquer irregularidade. 
 
04) CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
4.1. As despesas decorrentes deste certame correrão pela dotação orçamentária 
020001.0412200022.008.33903900000 – Ficha 007; 020001.0412200022.087.33903900000 
– Ficha 018; 030001.0206100042.010.33903900000 – Ficha 027; 
040001.0412400322.011.33903900000 – Ficha 034; 050001.0412200052.012.33903900000 
– Ficha 042; 060001.0412300062.016.33903900000 – Ficha 061; 
070001.2012200082.020.33903900000 – Ficha 079; 080001.1212200122.023.33903900000 
– Ficha 099; 080001.1236300122.027.33903600000 – Ficha 120; 
080002.1236100132.032.33903900000 – Ficha 137; 090001.1512100162.042.33903900000 
– Ficha 169; 090001.1512200152.043.33903900000 – Ficha 175; 
100001.2678200182.048.33903900000 – Ficha 195; 120001.0824400252.063.33903900000 
– Ficha 210; 130001.2781200282.082.33903900000 – Ficha 272; 
140001.2412200312.084.33903900000 – Ficha 279; 150001.1854200112.085.33903900000 
– Ficha 289, desde já autorizado o empenho pelo Ordenador de Despesa. 
 
05) CLÁUSULA QUINTA – LOCAL, PRAZO, CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO E VIGÊNCIA 
DO CONTRATO: 
5.1. A vigência do contrato será a partir de sua assinatura até 31 de dezembro de 2016, 
podendo ser prorrogado de acordo com a Lei 8.666/93. 
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5.2. A critério da Administração, o contrato poderá ter sua vigência prorrogada mediante 
justificativa aprovada pela autoridade superior.  
 
06) CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
6.1. No caso da CONTRATADA não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, serão 
aplicadas as seguintes penalidades, sem prejuízo da reparação dos danos causados à 
Administração Pública Municipal, seus servidores ou terceiros: 
I - Multa de 1% (um por cento) por dia sobre o valor do contrato, limitado a 15% (quinze por 
cento), pelo não cumprimento do prazo de assinatura do contrato.  
II - Multa de 0,5% (meio por cento) por hora sobre o valor da ordem de serviço expedida, 
limitado a 15% (quinze por cento) do valor total dos lotes arrematados pelo contratado, pelo 
atraso no prazo de execução dos serviços, pela não retirada da Ordem de serviço, pela recusa 
em executar os serviços objeto deste contrato ou substituí-los, quando necessário. 
III – Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total dos lotes arrematados pelo 
contratado, devido nas situações em que o atraso no fornecimento/serviço frustra o propósito 
da autorização de fornecimento/serviço (inadimplemento absoluto), bem como por qualquer 
outro evento de infração contratual decorrente de irregularidades na execução da 
contratação ou violação aos deveres pactuados; 
IV – Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento do sistema de 
registro cadastral por até cinco anos; 
6.1.1. Os limites das multas referidas nos incisos I, II e III devem ser observados pontualmente, 
a cada episódio de infração dos deveres contratuais, de modo que eventual aplicação, em 
momento anterior, da sanção, ainda que em seu patamar máximo, não obsta a incidência da 
multa para novas infrações. 
6.1.2. A pena de multa pode ser abatida de eventuais créditos do contratado frente à 
Prefeitura. 
6.2. Ante o surgimento de indícios de irregularidades que possam, em tese, ensejar a aplicação 
de sanções, o licitante será intimado para apresentação de defesa, no prazo de cinco dias 
úteis, contados do recebimento da respectiva intimação. 
6.2.1. Decorrido o prazo para defesa, com ou sem resposta, a autoridade competente decidirá 
motivadamente pela aplicação ou não de penalidade. 
 
07) CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO: 
7.1. A rescisão do contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 
e 79 da Lei Federal 8.666/93, no que couber, com aplicação do artigo 80 da mesma Lei, se for 
o caso. 
 
08) CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES: 
8.1. Constituem obrigações do Contratante: 
a) Efetuar o Pagamento do preço previsto na cláusula segunda, nos termos deste instrumento; 
b) Designar servidor para acompanhar a execução deste contrato. 
8.2. Constituem obrigações do contratado: 
a) Executar o contrato nos termos aqui ajustados bem como àqueles trazidos pela Licitação 
que procedeu ao contrato; 
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b) Utilizar, no fornecimento dos objetos contratados, pessoal que atenda aos requisitos de 
qualificação necessária ao exercício das atividades que lhe for confiada; 
c) Registrar as ocorrências havidas durante a execução deste Contrato, de tudo dando ciência 
ao Contratante, respondendo integralmente por sua omissão. 
d) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e 
prejuízos, materiais ou pessoais causados pelo (a) Contratado (a), seus empregados, ou 
prepostos ao Contratante, ou a terceiros. 
e) Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, fiscais, seguros e quaisquer outros não 
mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em 
decorrência direta ou indireta do contrato, isentando a contratante de qualquer 
responsabilidade. 
f) Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação que procedeu ao contrato. 
g) Responsabilizar-se tecnicamente pela execução do fornecimento dos objetos, na forma da 
legislação em vigor, discriminados na Cláusula Primeira. 
 
09) CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO: 
9.1. A execução deste instrumento será acompanhada por servidor previamente designado 
pela Administração, que deverá atestar a execução do objeto, observadas as disposições deste 
contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento. 
 
10) CLÁUSULA DÉCIMA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: 
10.1. O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 
10.1.1. Unilateralmente pelo Contratante: 
I – Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica dos seus 
objetivos; 
II – Quando necessária a modificação contratual em decorrência de acréscimos ou diminuição 
quantitativa do seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93 e suas alterações. 
10.1.2. Por acordo entre as partes: 
I – Quando necessária a modificação do regime de execução dos serviços em face de 
verificação técnica da inaplicabilidade nos termos contratuais originários; 
II – Quando necessária à modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias 
supervenientes, mantidos o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, sem 
a correspondente execução dos serviços; 
III – O Contratado se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nas contratações, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do Contrato. 
IV – Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a data de apresentação da 
proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão à revisão destes 
para mais ou para menos conforme o caso; 
V – Em havendo alteração unilateral do Contrato que aumente os encargos do Contratado, o 
Contratante restabelecerá por aditamento o equilíbrio econômico financeiro inicial. 
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11) CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
11.1. Não poderá o Contratado ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente o objeto deste 
contrato. 
11.2. Fica o Contratante isento de qualquer ação civil, criminal, trabalhista, ou qualquer outra 
relativa ao presente Contrato, ficando o Contratado responsável por tudo o que vier a ocorrer 
durante o período do Contrato. 
11.3. Aplica-se à execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 
10.520/02 e Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
12) CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO: 
12.1. Elegem o Foro da Comarca de Iúna - ES, para dirimir quaisquer dúvidas ou contestações 
oriundas deste instrumento e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, 
renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, para que produza seu efeito legal, após lido e achado conforme. 
 
12.2. Fazem parte deste Contrato o anexo 01 e 02, acrescido das informações obtidas no 
processo de origem. 
 
Iúna/ES, 21 de julho de 2016. 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA                                              
Rogerio Cruz Silva - Prefeito Municipal 
Contratante 
 
 
CLAUDINEIA EUZEBIO DA SILVA 07241076656 
Claudineia Euzebio da Silva / ou procurador legalmente habilitado 
Contratado 
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ANEXO II 
 
1. JUSTIFICATIVA: 
A presente contratação justifica-se em virtude da necessidade de propiciar melhor 
climatização térmica nos ambientes de trabalho dos Setores de Engenharia,  Fiscalização e 
Regularização de Imóveis, Administrativo da Secretaria de Obras, Creche Pro infância Helena 
Vieira de Moraes, Recursos Humanos, Administrativo da Secretaria Municipal de Agricultura 
e Agronegócio, Sala de Enfermagem ESF Pito – Secretaria Municipal de Saúde, tendo em vista 
as ocorrências de altas temperaturas nos últimos meses. A instalação dos equipamentos de 
ar-condicionado será suficiente para atender aos ambientes e para a realização de trabalhos 
de forma mais adequada e menos insalubre para seus servidores, promovendo maior 
eficiência no serviço público. 
 
Quanto à necessidade da instalação, as secretarias não dispõem de ferramentas e pessoal 
habilitado na área em comento, porquanto são imperativas a especialização e a qualificação 
na prestação dos serviços de instalação dos equipamentos de ar-condicionado. Todavia, 
verificada a falta de recursos humanos com essas características nestas secretarias, faz-se 
necessário a contratação de empresa, para instalação desses equipamentos. Essa contratação 
constitui-se na alternativa mais eficiente e eficaz para a Administração, na sua tarefa de zelar 
pelo patrimônio público. 
 
2. OBJETO: 
O objeto do presente contrato refere-se a contratação de empresa para instalação de 
aparelhos de ar condicionado, do tipo ar condicionado, incluindo as instalações das partes 
elétricas, drenos e demais serviços de estrutura e acabamentos para os setores requisitantes, 
conforme quadro e especificações no anexo 01. 
 
3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: 
Os serviços deverão ser executados por empresa especializada, seguindo as normas da ABNT 
– Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
 
Os Aparelhos Condicionadores de Ar serão instalados nas salas, conforme Termo de 
Referência e Anexo 01, devendo a Contratada prever o fornecimento de todos os materiais e 
mão de obra necessária para a realização dos serviços, tais como: suportes; prolongamentos 
das tubulações e drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas 
para passagem de tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica; serviços de 
instalação elétrica; enfim, todos os serviços necessários ao pleno funcionamento dos 
equipamentos. 
 
As instalações deverão atender a todas as normas técnicas aplicáveis, inclusive segurança na 
execução e especificações do fabricante, a fim de dar qualidade aos serviços bem como 
preservar a integridade dos instaladores e a garantia dos equipamentos. 
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A Contratada deverá verificar junto aos quadros de energia elétrica, a disponibilidade nos 
barramentos (reservas), e, caso necessário, fornecer e instalar os disjuntores compatíveis aos 
equipamentos a serem instalados, bem como os dutos de interligação elétrica até os referidos 
equipamentos. 
 
É responsabilidade da empresa contratada manter limpos, livres e desimpedidos de sujeiras e 
restos de materiais e tintas, os locais de realização dos serviços, bem como todos os acessos 
e demais dependências da edificação utilizados. 
 
Ocorrendo qualquer dano, avaria ou mancha, nos locais onde serão executados os serviços, 
bem como nas demais dependências e acessos à área de trabalho, a empresa contratada 
deverá assumir a imediata reparação, restaurando às condições originais da edificação. 
 
Os serviços deverão ser executados nos horários permitidos pela administração municipal. No 
caso de haver necessidade de se trabalhar nos fins de semana ou após o horário de 
funcionamento normal da Prefeitura Municipal, a Contratada poderá entrar em 
entendimentos com a Fiscalização do Contrato que, atendendo às exigências do município, 
poderá autorizar a realização dos serviços por escrito. 
 
A empresa contratada deverá enviar seus técnicos, provendo-os dos Equipamentos de 
Proteção Individual – EPIs, responsabilizando-se pelo seu uso e retirando do local onde serão 
executados os serviços àqueles que se recusarem a fazer uso dos equipamentos. 
 
A contratada é 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 acompanhamento pela contratada. 
 
As unidades condensadoras deverão ser instaladas conforme orientação do fabricante e estar 
apoiadas em suporte de aço galvanizados, os quais deverão ser construídos pela 
CONTRATADA. 
 
Todos os materiais, equipamentos e instalações deverão estar de acordo com os 
regulamentos de proteção contra incêndio, especialmente os isolamentos térmicos que 
deverão ser feitos de material incombustível ou auto extinguível. 
 
O caso de execução de furos para a passagem da rede frigorígena e drenos, estes deverão ter 
o diâmetro mínimo necessário para serem atravessados, e quando realizados, também em 
esquadrias ou vidros, deverá ser feita vedação apropriada para que não haja frestas que 
permita a entrada de umidade. 
 
As interligações entre as unidades evaporadoras com as unidades condensadoras serão feitas 
de acordo com as normas da ABNT. 
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As redes frigoríferas deverão ser executadas de acordo com a boa técnica corrente e conforme 
manual do fabricante, empregando-se traçado conveniente, mais curto possível e método de 
fixação adequado, de modo a assegurar alimentação apropriada às evaporadoras, terem baixa 
perda de carga, devendo, ainda, proteger os compressores. Evitar o acúmulo de óleo 
lubrificante em qualquer trecho, perdas de óleo lubrificante do compressor e penetração de 
refrigerante, em fase líquida, no cárter do compressor, tanto em marcha como parado. 
 
No caso de execução de furos para a passagem da rede frigorífera e drenos, estes deverão ter 
o diâmetro mínimo necessário para serem atravessados, e quando realizados, também em 
esquadrias ou vidros, deverá ser feita vedação apropriada para que não haja frestas que 
permita a entrada de umidade. 
 
A Contratada deverá realizar levantamento prévio, certificando-se que não haverá danos a 
outras instalações existentes nos pavimentos (elétrica, hidráulica, dutos de renovação de ar, 
entre outras) para passagem da tubulação de dreno. 
 
Caso haja defeitos de acabamento originados pela empresa Contratada, estes deverão ser 
refeitos por esta. 
 
As divisórias e as paredes de alvenaria deverão apresentar, após a reconstituição, as mesmas 
características originais, cores e especificação das tintas. 
 
As condições ou especificações técnicas necessárias à boa e fiel prestação dos serviços então 
descritos nestes termos, no entanto, ignoradas, desconhecidas ou meramente não previstas 
neste instrumento deverão estar previstas no plano de trabalho a ser desenvolvido pela 
empresa vencedora, bem como, devidamente executadas. 
 
4. DA VISITA TÉCNICA: 
A visita técnica é facultativa. A empresa interessada poderá fazer uma visita técnica ao local 
onde serão instalados os aparelhos de ar condicionado. Esta visita deverá ser realizada 
durante o horário de funcionamento dos setores, no período de 12:00 às 18:00h, mediante 
agendamento prévio; 
 
A visita técnica representará a oportunidade para os interessados conhecerem as 
características e especificações, condições especiais ou dificuldades que possam interferir na 
execução dos trabalhos, além de fazerem todos os questionamentos e solicitações técnicas 
que acharem necessários para elaboração de suas propostas comerciais. Assim sendo, caso a 
proponente que venha a ser contratada, não tenha realizado a visita, não poderá se escusar 
de realizar o serviço nos termos e condições pactuadas, sob a alegação de desconhecimento 
de tais condições. 
 
5. DEVERES DA EMPRESA VENCEDORA: 
- Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria;  
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- Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes deste contrato;  
- Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas seus empregados no desempenho 
da execução do serviço ou em conexão com ele;  
- Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo, quando da execução do fornecimento, não excluindo ou 
reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;  
- Responsabilizar-se pelo execução, testes e funcionamento do objeto deste instrumento; 
- Executar o fornecimento na forma estabelecida neste instrumento, observando as normas 
legais a que está sujeita para o cumprimento deste contrato;  
- Levar imediatamente ao conhecimento do CONTRATANTE quaisquer irregularidades 
ocorridas na execução do objeto;  
- Prestar informações/esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, bem como atender 
suas reclamações inerentes ao fornecimento do objeto, principalmente quanto à qualidade, 
providenciando a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas 
pelo CONTRATANTE;  
- Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte do Contratante para acompanhamento 
da execução do contrato. A existência da fiscalização de modo algum diminui ou atenua a 
responsabilidade da Contratada pela execução de qualquer serviço;  
- Fornecer ao CONTRATANTE a garantia dos serviços prestados relacionados ao objeto deste 
Contrato;  
- Colocar à disposição do CONTRATANTE todos os meios necessários à comprovação da 
qualidade e operacionalidade do bem, permitindo a verificação de sua conformidade com as 
especificações.  
- Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação e 
qualificação exigidas por ocasião da licitação/contratação;  
- Indicar, formalmente, preposto, quando da assinatura do contrato, aceito pelo Contratante, 
para representar a Contratada, sempre que for necessário, o qual tenha capacidade gerencial 
para tratar de todos os assuntos definidos no contrato;  
- Apresentar a Nota Fiscal/Fatura correspondente ao objeto deste Contrato e do Termo de 
Referência ao Protocolo do CONTRATANTE, as quais deverão estar acompanhadas da relação 
em ordem crescente numérica dos números dos acessos e seus respectivos valores;  
- Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo Contratante, quanto à 
execução dos serviços.  
- Empregar execução dos serviços, quando da prestação dos serviços em garantia, somente 
peças e componentes novos e originais;  
- Fornecer aos seus técnicos todas as ferramentas e instrumentos necessários à execução dos 
serviços de assistência técnica em garantia;   
- Executar a prestação de serviço, objeto deste contrato, NO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) 
DIAS, a contar do recebimento da autorização de fornecimento. 
 
6. DEVERES DO CONTRATANTE  
Constituem deveres do CONTRATANTE: 
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- Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela empresa contratada para a fiel 
execução do contrato;  
- Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto do 
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;  
- Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato a ser firmado e efetuar os pagamentos nas 
condições e preços pactuados;  
- Efetuar o pagamento na forma convencionada no contrato com as Notas Fiscais/Faturas 
devidamente atestadas;  
- Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelos profissionais da 
CONTRATADA;  
- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por meio de servidor especialmente 
designado, nos termos do art. 67, da Lei n° 8.666/1993;  
- Rejeitar o objeto em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA exigindo 
sua imediata correção, sob pena de aplicação das penalidades previstas em lei, ressalvados os 
casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificado e aceito pela Prefeitura Municipal 
de Iúna;  
- Comunicar à empresa CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o objeto 
do contrato.  
 
7. FISCAL DO CONTRATO:  
- A Prefeitura Municipal exercerá, através da fiscalização do contrato, o acompanhamento da 
execução dos serviços objeto deste termo, sendo que a ação ou omissão total ou parcial da 
fiscalização do contrato não exime a contratada de quaisquer de suas responsabilidades 
perante Município de Iúna ou terceiros. 
 
- A fiscalização do contrato estará à disposição da empresa vencedora para receber 
informações necessárias ao processo de instalação de ar-condicionado.  
- A fiscalização do contrato terá acesso aos locais de execução do objeto deste Termo de 
Referência com plenos poderes para praticar atos, nos limites contratuais, que se destinem a 
acautelar e preservar todo e qualquer direito do CONTRATANTE tais como:  
- Recusar o serviço que esteja em desacordo com as condições estabelecidas neste termo.   
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