
PUBLICADO EM

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

CONTRATO Nº 063I2017

QUE ENTRE SI CELEBRAM: O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, .
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, inscrita
no CNPJ. sob o Nº. 27.167.3l 1/0001-04, situada a Rua Suelon Dias Mendonça,
Nº. 20, Centro, Ecoporanga/ES, neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr.
ELIAS DAL COL, brasileiro, separado judicialmente, residente nesta cidade,
portador do CPF nº. 478.812,757-15 e, da Cédula de Identidade nº. 189.546-SSP-
ES, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa
COMSEGURANÇA ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO
TRABALHO LTDA-EPP, sediada na AV. Doutor Julio Rodrigues, Marajoara,
Nº 122 — Teofilo Otoni — MG inscrita no CNPJ sob o nº. 08.915446/0001—58,
representada neste ato por seu administrador Sr. IURY FRANCA AMANTES,
brasileiro, inscrito no CPF sob o nº. 013.422.386-l3, residente e domiciliado Rua
Armênia Laender. Marajoara,Apto 60l, nº 48, Teófilo Otoni - MG doravante
denominada CONTRATADA, fica justo e contratado, consoante as cláusulas e
condições abaixo estabelecidas, o seguinte:

Aos Dezenove (19) dias do mês de Dezembro (12) do ano de dois mil e dezessete (2017), 0
MUNICÍPIO DE ECOPORANGA e a CONTRATADA, ambos anteriormente qualificados, com
base no Processo nº 5971/2017 — PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2017, nos termos da Lei
8.666/93, resolvem celebrar o presente CONTRATO, observadas para tanto, as cláusulas e
condições seguintes:

CLÁUSULA 1. OBJETO

1.1 — Constitui objeto do presente CONTRATO a contratação de empresa especializada em
serviços de Medicina do Trabalho para avaliar as condições ambientais de trabalho e
emitir o laudo técnico das condições ambientais de trabalho — LTCAT e laudos técnicos de
insalubridade e periculosidade.

1.2 - Elaboração de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho — LTCAT e de Laudos
de Insalubridade e Periculosidade conforme as localidades e números de servidores descritos na

tabela abaixo:W A & Nº DE SERVIDORES
SECRETARIA EFETIVO CONTRATADOS

Sec. Mun de Administração 15 03?Sec. Mun de Finanças 12 —
Ãçííiun SEMSU cirugíãiiíeíiêér “ 244 99 *Sec Mun. de Saúde ; 74 143"?
Sec. Mun. de Obras e Serv iços Urbanos l04 05Sec? Mun de Aç io Social 25 36 ' 7
SCCTXIUTI de Agricultura 7 * 15
r Sec. Mun. de Meio Ambiente 09 ?i Sec. Mun. de Planejamento 01 -guiam: # 499 286
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

% TOTAL GERAL ] 785
CLÁUSULA a'VIGENCÉIA- -; '

2.1 — O prazo de duração deste contrato será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da ordem de "
serviço, podendo ser prorrogado conforme O artigo 57, da Lei 8.666/93.

2. 2— O reajustamento e/ou recomposição será procedido em conformidade com o artigo 65 & lº,
da Lei 8 666/93

2.3 — Parágrafo Único — A administração, por razões de interesse público, poderá a qualquer
tempo declarar O teimino antecipado do contrato ora firmado, bastando uma notificação prévia com'
prazo de 30 (trinta) dias para a rescisão, sendo que em tal hipótese será devido a CONTRATADA,
o pagamento, se houver saldo referente à prestação dos serviços contratados.

CLÁUSULA 3. DOS PREÇOS E CONDICOES DE PAGAMENTO

3.1- O valor global deste CONTRATO é de R$: 14.300,00 (quatorze mil e trezentos reais)

3 2 — O preço máximo a ser pago pelo Contratante, será o qual a proponente foi declarada
vencedora;
3.3- Será efetuado o pagamento em até 30 (trinta) dias, em conta—corrente, após a confecção da
nota de liquidação da despesa, efetuada pela Secretaria Municipal de Finanças, tendo sido a Nota
Fiscal devidamente atestada pelo Órgão Requerente.
3.4 - A Nota Fiscal deverá apresentar preços unitários do(s) item(ns) conforme este Contrato e
ainda deverá conter os seguintes dados: modalidade e número da licitação, nº do empenho e dados
bancários;

3.5 — A contratada deverá apresentar nota fiscal de acordo com O que estabelece o PROTOCOLO
ICMS 42, de 3 dejulho de 2009;

3.6 — Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades eventualmenteaplicadas. '
3.7 - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

3.8 - No ato do pagamento de cada parcela, a Contratada entregará, a pedido do órgão requerente,
as Certidões Negativas, ou positivas com efeitos negativas, de regularidade fiscal, que estejam
vencidas após o procedimento licitatório.
3.9 - Nenhum pagamento será efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
Obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso
gere direito ao pleito de reajustamento dos preços ou correção monetária.

CLAUSULA 4 DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA - - «:ji-ÍÍÁ]

4.1 - A CONTRATADA se responsabiliza civil e penalmente por todos os atos praticados pelos
seus empregados na execução do contrato, além de assumir os encargos e as obrigações elencadas
no Termo de Referência.

4.2 - Em relação aos seus empregados será responsável por todas as despesas decorrentes da
execução dos serviços contratados, tais como: pagamento de salários seguro de acidentes,
indenizações, recolhimento de taxas, impostos, contribuições e outros que porventura venham a ser

criados e exigidos pelo Governo; Á
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4.3 — Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em consonância
com o disposto no art. 55, Inciso XIII da Lei nº 8.666/93;

4.4 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões no objeto do
contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato;

4.5 - Para a presente prestação de serviços a CONTRATADA deverá obedecer integralmente às
prescrições constantes das Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho,
aprovadas pela Portaria Mtb n" 3.214, de 08/06/1978, em observância ao contido no Art. 200 da
CLT, redação dada pela Lei n" 6.514, de 22/12/l977;

4.6 - A CONTRATADA, sempre que requisitada, deverá prestar assistência técnica para
desenvolvimento das etapas projetadas nos programas preventivos, bem como para elaboração de
informes atinentes ao exercício de atividades sob a ação de agentes nocivos, em confonnidade com
as disposições contidas nas instruções normativas emanadas do INSS/MPS, sempre que necessário,
procedendo aos levantamentos técnicos dos ambientes de trabalho;

4.7 - Todas as orientações e solicitações oriundas da prestação de serviço deverão ser repassadas,
por escrito, pela CONTRATADA e CONTRATANTE, visando as providências necessárias;

4.8 - A CONTRATADA no ato da assinatura do contrato deverá infonnar por escrito a relação dos
profissionais que executarão os serviços, principalmente o médico coordenador do PCMSO de
cada unidade durante a vigência do contrato;

4.9 - Caberá a CONTRATADA a tarefa de orientar, propor soluções corretivas e preventivas,
observando e solicitando providências da CONTRATANTE atinentes aos locais de trabalho,
relacionando—se com os prepostos da CONTRATANTE nas questões de Segurança e Medicina do
Trabalho.

4.10 — Havendo impedimentos de natureza operacional ao cumprimento das etapas de trabalho, em
especial quanto às avaliações qualitativas e quantitativas dos agentes de risco, as atividades
deverão ser prontamente reprogramadas pela CONTRATADA junto aos prepostos da
CONTRATANTE, encarregados das questões de Segurança e Medicina do Trabalho;

4.11 — Observar com critério todas as especificações para elaboração dos Laudos Tecnicos
conforme o Termo de Referência;

4.12 — Arcar com eventuais prejuízos causados a CONTRATANTE, pelo não cumprimento das
obrigações atinentes aos serviços a serem prestados, exceto nos casos, por motivos estranhos à sua
vontade, tais como: força maior comprovada, impossibilidade notória em face de instruções
determinantes dos Órgãos Públicos, judiciais ou de classe, bem como caso fortuito;

CLÁUSULA 5. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE. . W- , . f

5.1 - Cabe ao município atender a CONTRATADA no que tange o desempenho de sua obrigação,
dentro da normalidade do Contrato;

5.2 - Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar os serviços objeto deste Contrato através de
preposto devidamente designado;

5.3 — Comunicar a CONTRATADA as irregularidades observadas na execução dos serviços;

5.4 - Observar todas as orientações fornecidas pela CONTRATADA. visando o cumprimento das
NRs 7 c 9 da Portaria MTb nº 3214/1978:
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5.5 - Permitir a entrada de funcionários da CONTRATADA, no período de vigência deste contrato.
nas dependências da CONTRATANTE, sempre acompanhados de servidor do município, e com
aviso prévio para realização dos serviços contratados;

5.6 - Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis;

5.7 - Rescindir o Contrato pelos motivos previstos nos artigos 77 e 78 e nas formas previstas no
artigo 80, todos da Lei nº 8.666/93;

5.8 — Designar o servidor de seu quadro funcional, preferencialmente efetivo, para tiscalizaçâo do
contrato.

CLÁUSULA 6. DA VINCULACAO

6.1 — A prestação do serviço prestado pela contratada, encontra—se vinculado Pregão Presencial N"
059/2017. bem como as propostas financeiras dos proponentes e a ata originada da referida
licitação.

CLÁUSULA 7. DAS ATRIBUIÇÓES DO'GESTOR DO CONTRATO

7.1 — O Gestor do Contrato e a pessoa designada pela Autoridade Competente para
acompanhamento da execução do Contrato com as seguintes atribuições:

7.2 - Acompanhar a Prestação dos Serviços, verificando se está em acordo com o Edital.

7.3 - Comunicar, por escrito qualquer descumprimento das cláusulas contratuais.

7.4 - O gestor responsável será designado pelo Órgão Requerente. Na omissão da indicação do
gestor será reconhecido o próprio responsável pelo órgão requerente.

CLÁUSULA 8 4 DAS ATRIBUIÇÓES DO FISCAL DO. CONTRATO ,

8.1 - A Fiscalização do contrato será exercida por representante da Prefeitura de
Ecoporanga/ES - Fiscal do Contrato, a quem incumbirá acompanhar a execução dos serviços,
determinando a Contratada as providências necessárias ao regular e efetivo cumprimento do
contrato, anotando c enquadrando as infrações contratuais constatadas, comunicando as
mesmas ao seu superior hierárquico.

8.2 - A Fiscalização deverá:

8.3 — Acompanhar a execução dos serviços:

8.4 - Emitir. ao final de cada fase da contratação. Relatorio de Acompanhamento dos serviços
prestados, que conterá. no minimo, informação acerca do desempenho da Contratada
(satisfatório/insatisfatório);

8.5 - Atestar a(s) Nota(s) Fiscal(is) e receber os demais documentos porventura apresentados
pela Contratada.

CLÁUSULA9 _ DAS SANÇ—ÓES ADMINISTRATIVAS [ ' ' - : : " ,

9.1, - As sanções administrativas obedecerá ao disposto nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, “ in
totum ”

9.2 - A multa será estipulada pela seguinte fórmula: M = 0.02 x C x D. Onde: M = valor da multa;
C. = valor da obrigação: D —* numero de dias em atraso.

9.3 - Recusa ou atraso para emitir a nova proposta, alterada pela etapa de lances/negociação.
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

9.4 - Recusa injustificada da empresa vencedora em assinar a Ata de Registro de Preços e/ou
Contrato, aceitar ou retirar O instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administração;

9.5 - Rccusar-sc a receber a requisição, Nota de Empenho, injustificadamente, ou se havendo
justificativa, esta não for aceita pela Municipalidade;

9.6 — Incorrer em inexecução total ou parcial do contrato.

9.7 - A Contratante, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as
justificativas apresentadas pela Contratada, sendo—lhe assegurada a ampla defesa e O contraditório.

9.8 - As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à contratada, se
houver, ou cobradas judicialmente.

9.9 — A multa a que se refere este item não impede que a Contratante rescinda unilateralmente O
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.

9.10 - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso.

9.11 - As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
cximirá O Contratado da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

9.12 - Destarte O supracitado, nada impede que sejam aplicadas cumulativamente ou não as demais
sansões contidas nO Artigo 87 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA 10 — RECURSOS, FINANCEIROS

10.1 — AS despesas decorrentes deste Contrato correrão dos recursos na seguinte dotação
orçamentária:

060 — SECRETARIA MLNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04 — ADMINISTRAÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
003 ——APOIO ADMINISTRATIVO
2.008 — MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
33903900000 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10000000 — RECURSOS ()RDINÁRIOS

CLÁUSULA 11 - DA RESCISÃO DO CONTRATO

11.1 - O contratante poderá rescindir O contrato, de pleno direito, independente de interpelação
judicial ou extrajudicial, nos casos previstos nos art. 77 e 78 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações,
respondendo a parte infratora pelos prejuízos que causar a outra.

CLÁUSULA 12 _ DA REVISÃO

12.1 - Poderá ser promovida a revisão contratual, conforme O disposto no artigo 65. da lei
8666/93.

CLÁUSULA 13 - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL '

13.1 - O Contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 65
da Lei 8.666/93I Observando O limite estabelecido no parágrafo primeiro do referido artigo.

CLÁUSULAl—4 - DISPOSIÇÓES GERAIS
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l4.l - Os termos deste. contrato, na sua execução, serão dados em consonância com as normas
legais Vigentes

CLÁUSULA 15— FORO

15.1— Quaisquer questões deste CONTRATO serão dirimidas no foro da Comaica de Ecoporanga
F S.

15.2 - E, por estarem acordes, (: o presente CONTRATO, depois de lido e achado conforme,
assinado pelas partes em presença de 02 (duas) testemunhas que também assinam 03 (três) vias de
igual teor.

"x . N //

iJ-R u wªv ” CUM /ELI COMSEG ANÇÁ ENGENHARIA DE
MUNICÍPIO DE ECOPORANGA— ES SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

CONTRATANTE LTDA-EPP
IURY FR'ANCA AMANTES

CONTRATADA

ao” .ª; [CM ,— ,. |.... ';
DHIONY PIMENTEL VIEIRA

FISCAL DO CONTRATO
Matricula: 400366

TESTEMUNHAS:

“ K. _ . _ .“ É) _“ y _ ( ,] ,. 0_ ,n—à (; p 3 . (1,5 6“ ' TQC”?1 “Era?» K.,! iii) “M “(ª A.L(CXITF ("J/ICA CPFN « liº/* ')i2 ip CPF Nº: =
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