
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ,
ÓRGÃO GERENCIADOR

CONTRATO Nº 032/2018

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELENBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ECOPO-
RANGAIES, E A EMPRESA GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA- EPP, CON-
FORME PROCESSO Nº 5970/2017 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2017, '
ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2016, INSTAURADO
PELA PREFEITURA DE VIANA/ES.

Processo Administrativo nº 7330/2016

O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA - ES, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Suelon
Dias Mendonça, 20, Centro, Ecoporanga/ES, inscrita no CNPJ sob o nº 27.167.311/0001-04, neste ato
representado pelo seu Prefeito, o Sr. ELIAS DAL'COL, brasileiro, divorciado, portador do CPF sob o nº
478.812.757-15 e Carteira de Identidade RG sob o nº 189.546 SSP/ES, residente e domiciliado na Fa-
zenda Jaqueline, Córrego do Cavaco, s/n, Zona Rural, Ecoporanga- -;ES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ-
DE, inscrito no CNPJ sob o nº 14. 798. 479/0001- 68, Administrado pela Secretária Municipal de Saúde, a
Sr. ª LÚCIA BARBOSA KAISER, brasileira, divorciada, portador do CPF sob o nº 009. 826. 897- 05 e
Carteira de Identidade RG sob o nº 991.153 SSP/ES, residente na rua Francisco Bentõ Ferreira, 414 —
Divino Espírito Santo, neste município, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a em—

presa GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA— EPP, pessoa jurídica de direito pri-
vado, inscrita no CNPJ sob o nº 08. 583. 394/0001- 60, com sede na Rodovia BR 101, s/nº, Km 211, Bair-
ro São Cristóvão, Ibiraçu-ES, CEP 29.670-000, representada neste ato, por seu sócio-administrador
ALCENDINO LUIZ DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF nº 005.447.407—85
e da Carteira de Identidade nº 929.223/SSP-ES, residente e domiciliado na Rua José Pinto Vieira, nº
50, Ed. Lumiere, Apto. 804, Praia de Itapoã, Vila Velha-ES, CEP 29.101—609, doravante denominada
CONTRATADA, celebram entre si o presente Termo de Contrato, com base na Ata de Registro de Pre-
ços nº 006/2017 do Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 036/2016, do Municipio de
Viana IES, nos termos da Lei nº 10.520/02; da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; da Lei Complementar
nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014; do Decreto Municipal nº
5235/2014 (que regulamenta a Lei do Pregão); Decreto Municipal nº 5213/2014 (que regulamenta a
Lei 2.183/09 e estabelece o Sistema de Registro de Preços), pelas demais legislações aplicáveis ao
tema, inclusive os Princípios Gerais do Direito, conforme autorização no Processo Administrativo nº
7330/2016, junto com a Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA, que passa a fazer parte
integrante deste instrumento, independentemente de transcrição, ficando, porém, ressalvadas como
não transcritas as condições nela estipuladas que contrariem as disposições deste Contrato, que reger-
se-á pelas cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA —- OBJETO

1.1. O presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO.

Cº
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1.2.

1.3.

1.4.

de equipamentos, materiais, insumos, inclusive uniformes, necessários à execução dos servi—
ços, conforme especificações e quantitativos estabelecidos nesse termo de referência.

Discriminação do objeto:

Tabela I.

QUANT. C/HORÁRIA VALOR UNITÁRIO VALOR MENSAL

CARGOS (SEMANAL) (Mão de obra) (Mãº de ºbrª)
Auxiliar de Serviços Gerais (limpeza predial)

Secretaria Municipal de Saúde
06 44 R$ 3.060,77 R$ 18.364,62

Auxiliar de Serviços Gerais (limpeza predial e
banheirista) Secretaria Municipal de Saúde

21 44 R$ 3.484,27 R$ 73.169,67

2.

2.1.

2.2.

2.3.

32
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.

4.1.

4.1.1.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGENCIA DO CONTRATO

A prestação dos serviços contratados será iniciado após a realização da Nota de Empenho, do
recebimento da Ordem de Serviços e da assinatura do Contrato que terá o prazo de vigência
do ato de assinatura pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo, a critério da ADMINISTRA-
ÇÃO, ser prorrogado conforme artigo 57, Inc. II, da Lei nº 8.666/93.

Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega não admitem prorroga-ção. ,
Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no órgão CON—
TRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para custear a prestação dos serviços correrão por conta das seguintes dota -
ções:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0003 — Apoio Administrativo

Elemento da Despesa: 33903900000 —— Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica.
Fonte de Recursos: 12010000 —— Recursos próprios.

CLÁUSULA QUARTA — PRAZO, LOCAL E FORMA DE ENTREGA EIOU EXECUÇÃO

P RAZO

Os serviços terão início imediato, a partir do recebimento da Ordem de Serviço/Nota de Empe-
nho.

LOCAL DE ENTREGA OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços deverão ser prestados diretamente nos locais, horários e endereços informados
no Termo de Referência do Processo 5970/2017.

Os bens/serviços serão entregues/realizados de acordo com as necessidades do Fundo Muni-
cipal de Saúde de Ecoporanga-ES, no periodo de vigência do Contrato.

Durante a vigência do contrato, a empresa fica obrigada a entregar/prestar os bens/serviços
de acordo com o valor proposto, nas quantidades solicitadas e nos prazos estipulados.

Serão um total de 06 (seis) Auxiliar de Serviços Gerais —ASGs, posto com insalubridade de
20% (vinte por cento) em jornada de 44 horas semanais de segunda a sexta-feira; turno matu-
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4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

4.2.8.

4.3.

4.3.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

6.1.1.

tino, vespertino e noturno; e, 21 (vinte e um) Auxiliar de Serviços Gerais —ASGs, posto com in-
salubridade de 40% (quarenta por cento) em jornada de 44 horas semanais de segunda a
sexta-feira; turno matutino, vespertino e noturno.

Destacamos que os horários das Asg's serão estipulados de acordo com a necessidade do
Fundo Municipal de Saúde, adequado ao horário de funcionamento das unidades.

Excepcionalmente, quando houver necessidade de trabalho aos sábados aos postos, com jor-
nada máxima de 08 (oito) horas, por motivo de greves, paralisações ou outras anormalidades,
ou em função de necessidades geradas pelas campanhas de saúde, devendo ser comunicado
por meio de ofício para a Coordenação responsável, com o mínimo de 07 (sete) dias de ante-
cedência, para que possa oficializar a Contratada para que esta proceda a alteração da rotina
de trabalho de seus funcionários sem ônus adicional para o contratante.

O funcionário que trabalhar no sábado, terá sua jornada de trabalho reduzida e distribuída du-
rante os cinco dias úteis da semana em que houver a prestação desse serviço, de modo que
não haja alteração na jornada de 44 (quarenta e quatro) horas semanais.

Os serviços de limpeza, higienização e desinfecção nas instalações físicas do Fundo Municipal
de Saúde, deverão ser desenvolvidas nas áreas das instalações físicas e em jornadas relacio-
nadas no Processo 5970/2017, respeitando a legislação trabalhista.

CONDICOES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO .,
Os serviços deverão ser prestados de forma parcelada, de acordo com as necessidades do
Fundo Municipal de Saúde Ecoporanga-ES

CLÁUSULA QUINTA - CONDICOES DE RECEBIMENTO

Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo (a) responsável
pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua
conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as espe-
cificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no
prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da Contratada, às suas custas, sem
prejuízo da aplicação das penalidades.

Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebi-
mento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitação mediante termo circunstanciado.

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-ã como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÓES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

OBRIGAÇÓES DA CONTRATANTE

Receber os bens/serviços no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
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6.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamen-
te com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebi-
mento definitivo;

6.1.3. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

6.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;

6.1.5. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no pra-
zo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

6.1.6. AAdministração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus emprega-
dos, prepostos ou subordinados.

6.1.7. Disponibilizar instalações sanitárias;

6.1.8. Destinar o local para guarda dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios;

6.1.9. Prestar a CONTRATADA todas as informações necessárias à execução dos serviços;

6.1.10. Fornecer todos os elementos básicos, equipamentos, material de limpeza, ferramentas para o
desenvolvimento das atividades e dados complementares necessários para o perfeito desen-
volvimento dos serviços contratados;

6.1.11. Não utilizar os funcionários da CONTRATADA em outras atividades que não estejam especifi-
cadas no documento licitatório;

6.1.12. Confirmar a frequência mensal dos ASG'S através de instrumento de controle, para fins de pa-
gamento.

6.2. OBRIGAçõEs DA CONTRATADA:

6.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua pro-
posta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execução do objeto;

6.2.2. Entregar/executar os bens/serviços em perfeitas condições, conforme especificações, prazos
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;

6.2.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto;

6.2.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumi-
das, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.2.5. Entregar/executar os bens/serviços desta licitação após a expedição de autorização de forne-
cimento/ordem de serviço e de acordo com a solicitação do Setor Responsável.

6.2.6. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE;

6.2.7. Se responsabilizada pelos danos que vierem a ser causada diretamente aAdministração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da ATA;
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6.2.8.

6.2.9.

62.10.

62.11.

62.12.

62.13.

62.14.

6.2.15.

6.2.16.

6.2.17.

6.2.17.1.

62.172.

62.173.

Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos a
pessoas causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos, à Contratante, ou a
terceiros;

Entregar/executar os bens/serviços desta licitação de forma parcelada, de acordo com as ne-
cessidades da CONTRATANTE;

indicar preposto para representa—Ia durante a execução do contrato;

Garantir a execução qualificada do contrato durante o período de execução;

Disponibilizar funcionários treinados e equipados, que trabalhem de acordo com as normas de
segurança exigidas pela legislação vigente, sendo de sua completa responsabilidade os danos
que vierem a serem causados diretamente a sua equipe de trabalho, à administração ou a ter-
ceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

Comunicar a CONTRATANTE, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde Ecoporanga-ES,
por escrito, no prazo máximo de 07 (sete) dias uteis antecedentes ao vencimento da execução
do sen/iço, informando os motivos que impossibilitam o cumprimento do previsto no Termo de
Referência.

Cientificar, por escrito, dentro do prazo de 24 horas, ao fiscal do contrato, qualquer ocorrência
anormal verificada na entrega/execução dos bens/serviços dos produtos, independentemente
da comunicação verbal, sob pena de multa.

Manter em serviço somente profissionais capacitados, portando crachás de identificação indivi-
duais, do qual deverá constar o nome da Contratada, nº de registro, função e fotografia do em —
pregado portador.

Assegurar que todo o empregado que cometer falta disciplinar qualificada como natureza gra-
ve não seja mantido em serviço.

Apresentar a CONTRATANTE, quando exigido, comprovante de pagamentos de salários,
apólices de seguro contra acidente de trabalho e quitação de suas obrigações trabalhistas e
previdenciárias relativas aos seus empregados que estejam ou tenham estado a serviço da
Contratante, por força deste contrato, e, caso não sejam apresentadas, a CONTRATADA auto-
riza a CONTRATANTE a efetuar os devidos pagamentos diretos dos salários e demais verbas
trabalhistas, diretamente aos trabalhadores bem como das contribuições previdenciários e do
FGTS àAdministração da seguinte forma:

Autorizar a CONTRATANTE no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas fa-
turas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos tra-
balhadores, bem como, das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não demonstra-
do o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, ate' o momento da regularização,
sem prejuízo das sanções cabíveis;

Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria CONTRATANTE (ex.:
por falta da documentação pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos
e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça
do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e
das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes;

Visando garantir o cumprimento das obrigações trabalhistas, a contratada autoriza o aprovisio-
namento de valores para o pagamento das férias, 13º salário e rescisão contratual dos traba-
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6.2.17.4.

62.18.

62.19.

62.20.

6.221.

6.222.

62.23.

62.24.

6.225.

62.26.

62.27.

62.28.

6.229.

6.230.

6.231.

62.32.

lhadores da contratada, bem como de suas repercussões perante o FGTS e Seguridade Soci-h'
al, que serão depositados pelo contratante em conta vinculada específica, os quais somente
serão liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores.

Eventual saldo existente na conta vinculada apenas será liberado com a execução completa
do contrato, após a comprovação, por parte da empresa, da quitação de todos os encargos
trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado.

A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir o objeto do Contrato, no todo ou
em parte, a terceiros, sem anuência da Contratante, sob pena de rescisão.

A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da
CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

Designar profissionais para exercer a função de encarregado, com a responsabilidade de: su-
pervisionar, fiscalizar, controlar e acompanhar os serviços desenvolvidos pelos ASG'S minis-
trando orientações necessárias aos executantes dos serviços, nos locais de trabalho;

Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, portadores
de atestados de boa conduta e demais referências, tendo funções profissionais legalmente re-
gistradas em suas carteiras de trabalho;

Manter o efetivo contratado devidamente uniformizado, conforme modelos e padrões definidos
pela CONTRATANTE, identificando-os através de crachás, com fotografia” recente, e pro-
vendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual — EPI's, conforme normas e legislações
em vigor;

Implantar, de forma adequada a planificação, execução e supervisão permanente dos servi-
ços, de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas as depen—
dências, objeto dos serviços;

Instruir os seus empregados, quanto a prevenção de incêndios nas áreas do Contratante;

Fazer seguro de seus empregados, contra riscos de acidente de trabalho, responsabilizando-
se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da
execução do Contrato, conforme exigência legal;

Executar os serviços conforme horários estabelecidos nas planilhas dos locais de trabalho;

Tomar providências imediatas quanto às reclamações do Fundo Municipal de Saúde, quando
levadas ao seu conhecimento;

Cumprir e fazer cumprir o regimento de normas de serviços do Fundo Municipal de Saúde.

Manter a direção do Fundo Municipal de Saúde ciente da relação de funcionários lotados nas
respectivas dependências.

Apresentar ao CONTRATANTE, a relação dos profissionais por local de trabalho, mantendo-a
atualizada sempre que houver alterações do seu efetivo.

Fornecer aos profissionais, no mínimo, dois uniformes de trabalho anualmente, composto das
peças indicadas pelo contratante.

Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabili-
dade à fiscalização ou o acompanhamento pelo Fundo Municipal de Saúde.
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6.2.33. Notificar toda e qualquer alteração que venha a ocorrer e encaminha-Ia à direção do Fundo
Municipal de Saúde, com as providências cabíveis.

6.2.34. Responder por todas as despesas decorrentes de tributos de qualquer natureza, que incidam
ou venham a incidir sobre o Contrato, bem como as necessárias para a completa execução do
mesmo.

6.2.35. Responder por todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e securitárias, relativamente
ao pessoal por ela utilizado para execução do Contrato.

6.2.36. Manter o efetivo do Contrato, independentemente de afastamento de qualquer profissional, fé-
rias anuais, Iicença médica, seguro por acidente, benefício, quer por qualquer outro fator, pro-
cedendo-se a imediata substituição do funcionário em caso de afastamento;

6.237. Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da fiscalização do contrato e/ou co-
missão, através de seus órgãos de controle, promovendo fácil acesso aos serviços em presta-
ção, bem como atender prontamente, às observações e exigências que lhes forem apresenta-
das pela fiscalização;

6.2.38. Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assu -
midas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6239. Comunicar imediatamente ao órgão fiscalizador qualquer anormalidade verificada, inclusive de
ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;

6.2.40. Fornecer ao órgão fiscalizador, até o 5º (quinto) dia útil do mês em curso, a relação nominal
dos empregados encarregados de executar os serviços contratados, indicando o nº da Cartei-
ra de Trabalho, a data da contratação e a data e o número do registro no Ministério do Traba-
lho, atualizando-a no prazo máximo de 5 (cinco) dias, em caso de substituição de qualquer
empregado;

62.41. Não transferir a outrem os compromissos contratuais;

62.42. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam devi-
dos em decorrência direta ou indireta da presente contratação ou de sua execução, serão de
exclusiva responsabilidade do contribuinte assim definido na norma tributária, sem direito a
reembolso. O Contratante quando fonte retentora descontará dos pagamentos que efetuar e
recolherá nos prazos da Lei os tributos a que está obrigada pela legislação vigente;

6.2.43. A contratada deve declarar em sua proposta de preço a inclusão dos tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), encargos sociais e trabalhistas e todas as
despesas com a execução do objeto licitatório, estando ciente que não será considerada qual-
quer reivindicação devido a erro nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preço ou
reembolso por recolhimentos determinados pela autoridade competente, bem como ter consi—
derado, na proposta, o fornecimento aos seus empregados dos seguintes insumos: vale trans-
porte e uniforme; exceto materiais, equipamentos, produtos de limpeza e utensílios de respon-
sabilidade do contratante;

6.2.44. Uma vez apurado, no curso da contratação, que a Contratada acresceu indevidamente a seus
preços valores correspondentes atributos não incidentes sobre a realização dos serviços con-
tratados, o Contratante exigirá a imediata exclusão desses valores, com a consequente redu-
ção dos preços e reembolso de valores devidos porventura pagos a Contratada;
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6.2.45.

6.2.46.

6.2.47.

6.2.48,

62.49.

6.250.

62.51.

7.2.

8.2.

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

A contratada ficará responsável pela execução dos serviços de limpeza, higienização e desin-T
fecção nas instalações físicas do Fundo Municipal de Saúde.

Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento de seus
empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal, as nor-
mas de segurança do Contratante.

Registrar e controlar, junto com o preposto do Contratante, diariamente, assiduidade e pontua-
lidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas.

Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com a observância às reco-
mendações aceitas pela boa técnica, normas e legislações, a exemplo dos materiais de consu-
mo e dos equipamentos.

A CONTRATADA deverá manter conta vinculada específica a ser movimentada exclusivamen-
te pelo município, objetivando o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º
(décimo terceiro) salário e verbas rescisórias aos trabalhadores da contratada, que serão de-
positados pela empresa.

A CONTRATADA, no momento da assinatura do Contrato, deverá autorizar o município a reter,
a qualquer tempo, a garantia e a fazer descontos nas faturas e a realizar os pagamentos dos

salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores bem como contribuições
previdenciárias e do FGTS, quando estes inadimplidos.

CLÁUSULA SÉTIMA — VALOR

O Preço total do presente é de R$ 91.534,29 (noventa e um mil quinhentos e trinta e quatro
reais e vinte e nove centavos), valor este dividido em parcela(s) que serão pagas mensal-
mente, conforme a efetiva entrega do objeto de cada item homologado a CONTRATADA, de
acordo com a(s) proposta(s) de preços da mesma, já devendo estar acrescidos de todas as
despesas, como: taxas, seguros, salários, impostos, encargos sociais e demais ônus.

No preço já estão incluídos os custos e demais despesas, inclusive o custo, taxas, impostos,
encargos sociais, seguros, licenças e os demais custos relacionados à prestação dos serviços,
inclusive com a sua garantia.

CLÁUSULA OITAVA - conorçõEs DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, por meio de conta-corrente da
CONTRATADA, no Banco por ele indicado na Proposta de Preços, contados da data da ordem
de fornecimento do objeto contratado, constantes na Nota Fiscal/Fatura emitida em 02 (duas)
vias, junto com o instrumento de autorização e obrigatoriamente com a comprovação da entre-
ga do objeto, devidamente atestado pelo fiscal do contrato, em conformidade com as informa-
ções emitidas na Nota Fiscal de Fornecimento.

A Nota Fiscal/Fatura deve conter todos os elementos exigidos em lei, tais como:

Identificação completa da Contratada: CNPJ (o mesmo constante da documentação fiscal, ex-
ceto se for emitida por filial/matriz que contém o mesmo CNPJ base, com sequencial específi-
co da filial/matriz) da contratada, endereço, inscrição estadual ou municipal, etc.;

Identificação completa do contratante;

Descrição de forma clara do objeto executado;
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8.2.4. Valores unitários e totais com as informações referentes aos itens do objeto efetivamente en -

tregues.

825. Número do processo que originou a licitação.

8.3. Nota Fiscal/Fatura discriminativa, em 02 (duas) vias, devidamente atestada pelo setor compe-
tente de que os equipamentos foram executados a contento;

8.4. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa,
aquela será devolvida a CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma pro-
videncie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer
ônus para a Contratante.

8.5. Os pagamentos poderão ser sustados pela CONTRATANTE no caso de erros ou vícios na(s)
Nota(s) Fiscal (is) de Serviço/Fatura(s).

8.6. É vedada, terminantemente, a antecipação de pagamentos sem a efetiva entrega do objeto.

8.7. Os pagamentos serão condicionados à apresentação dos seguintes documentos, em originais
ou devidamente autenticados:

8.7.1. Nota Fiscal:

8.7.1.1. Nota Fiscal dos produtos/serviços licitados e entregues/executados devidamente atestados
pelo setor competente.

8.7.2. Das Documentações Fiscais a serem entregues junto com a Nota Fiscal com prazo de valida—
de vigente:

8.7.2.1, Prova de Regularidade referente aos Tributos Federais e Divida Ativa da União (Certidão Con-
junta PGFN e RFB);

8.7.2.2. Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Estado onde for sediada a empresa;

8.7.2.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Município onde for sediada a empresa;

8.7.2.4. Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Município de ECOPORANGA;

8.7.2.5. Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS;

8.7.2.6. Prova de Regularidade junto a Justiça do Trabalho através da Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas.

8.8. Caso ocorra atraso no pagamento na forma estabelecida acima, POR MOTIVO OU CULPA
DO CONTRATANTE, incidirá sobre o valor e/ou parcela em atraso a correção monetária atra-
vés dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à Caderneta de Poupança,
nos termos do artigo 40, inciso XIV, "c" da Lei 8.666/93 e alterações.

8.9. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorren-
tes dos serviços já prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da or-
dem interna ou guerra, assegura a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cum-
primento de suas obrigações até que seja normalizada a situação e a pronta quitação das par-
celas em aberto.

8.10. Caso a empresa vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte —SIMPLES, deverá apresen-
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8.11.

8.12.

8.13.

8.14,

8.15.

8.16.

Onde:

tar, junto com a Nota Fiscal, a devida comprovação, afim de evitar a retenção na fonte dos tri-
butos e contribuições, conforme legislação em vigor.

No caso de eventuais atrasos de pagamento, e, desde que a CONTRATANTE não tenha con-
corrido de alguma forma para tanto, observando que o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista
para o pagamento até a data do efetivo pagamento, por meio de uma taxa prefixada ao ano ou
conforme índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à Caderneta de Poupança
(nos termos do artigo 1º alínea "f" da Lei 9.494/94, alterada pelo artigo 5º da Lei nº 11.960/09),
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM : N x VP x |

Onde:

EM : Encargos moratórios;

N : Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP : Valor da parcela pertinente a ser paga;

| : Índice de compensação financeira, assim apurado:

| : (TX/100) /365, sendo:

TX - Percentual da taxa anual do IPCA - índice de Preço ao Consumidor Ampliado for-
necido pela FGV - Fundação Getúlio Vargas.

A compensação financeira prevista nesta condição será incluída, a requerimento do interessa-
do, na fatura do mês seguinte ao da ocorrência.

Para habilitar-se ao pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE a 1ª
via da Nota Fiscal junto com a devida justificativa e comprovação.

Dados para emissão da Nota Fiscal dos serviços prestados ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ-
DE ECOPORANGA/ES, situada na Avenida Floriano Rubim, 1279, Centro,
ECOPORANGA/ES, CEP: 29850-000. Telefone (27) 3755-1444. CNPJ nº. 14.798.479/0001-
68.

Serão considerados os custos não renováveis, os custos pagos no primeiro ano do contrato e
que em caso de prorrogação contratual, não voltam a incidir na planilha de custos, sendo paga
apenas a diferença sofrida pela majoração dos custos de acordo com a Convenção Coletiva
de Trabalho do corrente exercício.

Referente ao percentual a ser cobrado pela CONTRATADA na planilha de custos a título de
aviso prévio trabalhado, informa-se desde já que, destinado à indenização pela dispensa de
todos os funcionários ao término da vigência do contrato, considera-se integralmente pago no
primeiro ano do Contrato, devendo ser zerado nos anos subsequentes, conforme foi demons-
trado nos termos do cálculo com a razão de 1,94% quando da apreciação do Acórdão TCU nº
1904/2007 — Plenário, a seguir reproduzido: [(100% / 30) x 7]/ 12 = 1,94%

100% : salário integral

30 = número de dias no mês

7 = número de dias de aviso prévio a que o empregado tem direito de se ausentar
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12 = número de meses no ano
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8.17. Logo, será pago nos primeiros 12 (doze) meses do contrato valor correspondente aos 7 (sete)
dias que seriam destinados ao aviso prévio trabalhado dos empregados. Assim sendo, ao final
do contrato, visto já ter havido o pagamento a título do aviso prévio trabalhado, a forma de avi -
so prévio a ser dada pela empresa aos seus empregados será o aviso prévio indenizado.

8.18. O artigo 19, XVII da iN/MPOG nº 02/2008 dispõe sobre os custos não renováveis da planilha
de custos: XVIi - regra estabelecendo que, nas eventuais prorrogações contratuais,,os custos
não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser elimina-
dos como condição para a renovação; (Incluído pela instrução Normativa nº 3, de 16 de outu-
bro de 2009).

8.19. Lembramos ainda, que estes custos devem ser renovados apenas sobre os eventos que vie-
rem de fato a ocorrer, por motivo principal de possíveis demissões de funcionários, devendo
assim incidir sobre a quantidade de rescisões contratuais que ocorrem no período.

8.20. Desta forma, os itens que serão considerados como custos renováveis são os seguintes: aviso
prévio trabalhado, aviso prévio indenizado, FGTS sobre o aviso prévio e Reflexos do Aviso
Prévio Indenizado.

9. CLÁUSULA NONA - PREÇO, REEQUILÍBRIO ECONÓMICO-FINANCEIRO E REAJUSTA-MENTO «
9.1. Os preços são fixos e irreajustáveis até 01 (um) ano de vigência.

9.2. O valor do contrato pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da Contratada, com vis—
tas a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do artigo 65, inciso
li, letra "d", da Lei nº 8.666/93, e observado o seguinte:

9.2.1. As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência
do fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, bem como de de-
monstração analítica de seu impacto nos custos do contrato e deverão obrigatoriamente ser
objeto de análise pela Procuradoria Geral do Municipio.

9.3. As variações referidas no subitem anterior serão efetivadas obedecendo ainda os seguintes
critérios:

9.3.1. Do acréscimo contratual:

9.3.1.1. Quando os serviços constarem da proposta de preços apresentada pela CONTRATADA os
preços serão aqueles nela previstos.

9.3.1.2. inexistindo elementos que permitam a fixação dos preços correspondentes prevalecerão os
que vierem a ser ajustados entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA.

9.3.1.3. Caso não haja acordo entre as partes, a CONTRATANTE poderá contratar com terceiros sem
que caiba a CONTRATADA qualquer direito a indenização ou reclamação.

9.3.1.4. Ficará a CONTRATADA obrigada a permitir e facilitar a qualquer tempo a fiscalização do obje-
to contratado, facultando o livre acesso dos fiscais ao local de trabalho, bem como aos depósi-
tos, às instalações e ao registro e documentos relacionados com o negócio contratado.

9.3.2. Do decréscimo contratual:
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9.3.2.1.

9.3.2.2.

9.4.

9.4.1.

9.4.2.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.8.1.

9.8.1.1.

9.8.1.2.

ÓRGÃO GERENCIADOR ªºsººrcªâêggêà
Se a CONTRATADAjá houver adquirido os materiais para aplicação na execução do contrato,
antes da Ordem de Supressão, serão pagos exclusivamente os valores dos materiais pelo pre-
ço de aquisição regularmente comprovados devendo estes ser recolhidos ao almoxarifado da
CONTRATANTE.

Se a CONTRATADA não se manifestar após a Ordem de Supressão serão deduzidos dos pa-
gamentos o valor dos materiais conforme previsto na documentação apresentada.

Os preços unitários contratados, desde que observado o interregno mínimo de um ano, conta-
do da data limite para apresentação da proposta, ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro,
da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, serão reajustados utili-
zando-se a variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor medido pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística - lNPC/IBGE, ou outro que venha substitui-lo, pro rata tempo-
ris, com base na seguinte fórmula:

R : (índice relativo ao mês do reajuste - índice relativo ao mês da data limite para

apresentação da proposta).P/|o

Em que:

Para o primeiro reajuste:

R : reajuste procurado;

! : índice relativo ao mês do reajuste;

: índice relativo ao mês da data limite para apresentação da proposta;

P : preço atual dos serviços.

Para os reajustes subsequentes:

R : reajuste procurado;

| : índice relativo ao mês do novo reajuste;

: índice relativo ao mês do início dos efeitos financeiros do último reajuste efetuado;

P : preço do serviço atualizado até o último reajuste efetuado.

Os reajustes serão precedidos de solicitação da CONTRATADA.

A CONTRATANTE deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis com
aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vanta-
josa.

Será considerada como data de início dos efeitos financeiros do reajuste a data da solicitação
da CONTRATADA.

Na concessão de reajuste de preços, deve atentar-se especialmente para as seguintes situa-
ções no cumprimento do objeto contratual:

Atraso por culpa da CONTRATADA:

Se houver aumento do índice, prevalece o vigente na data em que deveria ter sido realizado o
objeto;

Se houver diminuição do índice, prevalece o vigente na data em que for executado o objeto;
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9.8.2.

9.8.2.1.

9.8.3.

9.8.3.1.

10.

10.1.

10.2.

102.1.

10.3.

10.4.

11.1.

11.2.

12.

12.1.

12.1.1.

12.12.

12.13.

Antecipação:

Prevalece o índice vigente na data em que for realizado o objeto;

Prorrogação:

Prevalece o índice vigente no mês previsto para cumprimento do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA - CESSÃO E SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a subcontratação integral dos serviços ora contratados.

A CONTRATADA não poderá ceder e/ou subcontratar parcialmente os serviços objeto do edital
sem prévia autorização por escrito do CONTRATANTE, ressalvando-se que quando concedi-
do, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o respectivo termo de cessão e/oU subcontratação,
com a inteira obediência aos termos do Contrato firmado com a CONTRATANTE, e sob sua in-

teira responsabilidade, reservando ainda ao CONTRATANTE o direito de, a qualquer tempo,
dar por terminado o termo de cessão e/ou subcontratação, sem que caiba ao cessionário e/ou
subcontratado o direito de reclamar indenização ou prejuízo de qualquer espécie. Ocorrendo a
hipótese de subcontratação, à subcontratada serão exigidas as mesmas condições de habilita-
ção prevista neste edital.

Em caso de autorização de subcontratação parcial, o limite máximo da subcontratação será de30% (trinta por cento). *
Todas as obrigações fiscais, legais, trabalhistas e previdenciárias decorrentes de qualquer re-
clamação, demandam ou exigência administrativa ou judicial que vierem a ser efetivadas con-
tra a pelos subcontratados, ou relativamente a estes, pelos empregados da Contratada ou por
terceiros a ela relacionados, a qualquer título, envolvidos na execução do contrato, serão de
responsabilidade exclusiva da Contratada e deverão ser integralmente por esta assumidas, a
partir da data de assinatura do Contrato.

Caso haja a subcontratação dos serviços, deverá ser dada a preferência para a Microempresa
e Empresas de Pequeno Porte ou equiparadas, respeitando o limite de 30% (trinta por cento),
conforme previsto no inciso ll, artigo 48 da Lei Complementar nº 123/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO CONTRATUAL

No caso de descumprimento das condições estabelecidas por parte da CONTRATADA, ou o fi-
zer fora das especificações e/ou condições avençadas, a CONTRATANTE poderá rescindir o
contrato e aplicar as disposições contidas na seção V do capítulo lll da Lei nº 8.666/93.

Na hipótese de ocorrer a sua rescisão administrativa, São assegurados ao Fundo Municipal de
Saúde ECOPORANGA-ES os direitos previstos nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SANçõES ADMINISTRATIVAS

Nos termos de artigo 7º da Lei nº 10.520/02 ficará impedido de licitar e contratar com o Municí-
pio de ECOPORANGA, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas
neste edital e no contrato e das demais cominações legais, o licitante que:

Dentro do prazo de validade da sua proposta não retirar a Autorização de Fornecimento, Or-
dem de Serviço ou não celebrar o contrato;

Deixar de entregar documentos exigidos para o certame; A

Apresentar documentação ou declaração falsa; C?
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12.1.4.

12.1.5.

12.1.6.

12.1.7.

12.1.8.

12.2.

122.1.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.7.1.

12.8.

12.9.

Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

Não mantiver a proposta;

Falhar ou fraudar na execução do contrato;

Comportar-se de modo inidôneo;

Cometer fraude fiscal.

Aplica-se as condutas elencadas no subitem acima, sem prejuízo das sanções cominadas nos
artigos 86 e 87, da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto. AAdministração
poderá garantida a prévia e ampla defesa, aplicar a licitante multa de 20% (vinte por cento) so-
bre o valor da contratação;

As sanções previstas nestes subitens serão aplicadas após regular processo administrativo,
sendo facultada a defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da
Notificação para este fim;

Pelo atraso de até 30 (trinta) minutos no comparecimento do profissional ao pertinente posto
de trabalho, no horário estabelecido, a CONTRATADA sujeitar-se-á à multa de 3% (três por
cento) do valor mensal do posto que se verificar a ocorrência.

Se o atraso no comparecimento do profissional for superior a 30 (trinta) minutos ou se não
houver a cobertura do posto de trabalho, a multa aplicável será de 10% (dez por cento) do va-
Ior mensal do posto.

Pela permanência do profissional e outros empregados, quando no exercício de suas ativida-
des para o Município, usando uniforme em mau estado de conservação e limpeza, sonolento,
com indícios de ter ingerido bebida alcoólica, ou portando-se de modo julgado inconveniente
ou incompatível com o serviço, a CONTRATADA suieitar-se—á à multa de 5% (cinco por cento)
do valor mensal do posto em que se verificou a ocorrência.

A CONTRATADA sujeitar-se-á à multa de 10% (dez por cento) do valor mensal pertinente ao
posto pela alocação de profissional com antecedentes criminais, ou sem a qualificação técnica
estabelecida na legislação pertinente.

Para efetuar o pagamento da multa, eventualmente imposta, ser-lhe-á concedido o prazo de
05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação. Após esse prazo, não sendo efetuado o
pagamento, serão então acrescidos os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e seus
dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Mu-
nicípio, podendo ainda a administração descontar da fatura mensal.

Se a multa for de valor superior ao valor da fatura mensal, além da perda desta, responderá a
CONTRATADA pela sua diferença a qual será descontada da garantia apresentada, ou ainda,
quando for o caso, cobrada judicialmente.

As penalidades de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade, aplicadas pela au-
toridade competente da Administração Municipal, após a instrução do pertinente processo no
qual fica assegurada a ampla defesa da CONTRATADA, serão publicadas em Diário Oficial do
Estado do Espírito Santo.

As sanções previstas nesta seção não eximem o licitante da reparação dos eventuais danos,
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao Município ou a terceiros, bem como
de responsabilidade criminal cabível.
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12.10. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cu-
mulativamente, sem prejuízos de outras medidas legais.

12.11. A ausência de defesa ou a sua manifestação intempestiva nos autos do processo implica em
preclusão do direito e aplicação imediata das sanções previstas em lei e no instrumento con-
vocatório.

12.12. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante o contraditório e a
ampla defesa.

12.13. Subsidiariamente e no que couber, serão aplicadas sanções aqui não elencadas e previstas na
Lei de Licitações nº 8.666/93.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PUBLICAÇÃO

13.1. Em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei 8.666/93, o presente
contrato será publicado, na forma de extrato, na imprensa oficial ou local.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -— ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

14.1. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor do órgão, especialmente
designado pela Secretaria Requisitante da CONTRATANTE.

14.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o artigo 70, da Lei nº
8.666/93.

14.3. O representante da Contratante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as pro-
vidências cabíveis.

14.4. O(a) fiscal ora designado(a), ou em sua ausência, o seu substituto, deverá:

14.4.1. Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à
sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos
observados, e, submetendo aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providên-
cias que ultrapassarem & sua competência, nos termos da lei;

14.4.1. Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, em periodici-
dade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente,
propor à autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;

14.4.2. Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas ao objeto efetivamen-
te entregue, antes do encaminhamento à Secretaria de Finanças para pagamento.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - oo FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de ECOPORANGA/ES, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do
presente Contrato.

&
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E, por estarem acordadas, foi lavrado o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, o
qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes CONTRATANTES e pelas testemu-
nhas abaixo firmadas.

ECOPO ANG ES, 23 de Fevereiro de 2018.

ELI DAL COL
Prefeito

(

à???
FUNDO M lCIPAL DE SAUDE ECOPORANGA
LUCIA BARBOSA KAISER — Secretária Municipal de Saúde

[
o»; ., (

GLOBO PRESTAÇAO DE SERVIÇÉLÇDÉ LIMPEZA LTDA - EPP
Alcendino Luiz de Almeida — Sócio administrador
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