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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CONTRATO Nº 056l2017

QUE ENTRE SI CELEBRAM: O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

pessoa jurídica de direito público, inscrita. no CNPJ. sob o Nº, 27.16?.311i0001-04, situada a Rua

Sueion Dias Mendonça, Nº. 20, Centro, EcoporangaiES, neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr.

ELIAS DAL COI., brasileiro, separado judicialmente, residente nesta cidade, portador do CPF nº.
4?8.812.?57-15 e, da Cédula de identidade nº. 189.546—SSP-ES, doravante denominado
CONTRATANTE, e a empresa INSTITUTO BRASILEIRO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO

ORGANIZACIONAL EIRELI EPP, sediada na Avenida Martinho de Almeida, nº 100, loja D,
Mangueirinha. Rio Bonito-RJ, CEP 28806—008, inscrita no CNPJ sob o nº, 10.851,89210001-98,

representada neste ato por seu administrador Sr., ALEXANDRO DE CARVALHO SOUZA, brasileiro.

solteiro, nascido em 07.06.1988, empresário, inscrito no CPF solo o nª. 132.055.6??—90, residente e

domiciliado na Rua 3, nº 24, casa 02, Parque Andréa, Rio Bonito—RJ, CEP 28800-000, doravante

denominada CONTRATADA, fica justo e contratado, consoante as cláusulas e condições abaixo
estabelecidas, o seguinte:

Ao lº (primeiro) dia do mês de Novembro (11) do ano de dois mil e dezessete (20137), 0 MUNICÍPIO DE

ECOPORANGA e a CONTRATADA, ambos anteriormente qualificados, com base no Processo nº

9032017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021I2017, nos termos da Lei 8.666193. 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
organização, planejamento e realização de concurso público, com a elaboração, impressão e
aplicação de provas, para o provimento de cargos efetivos, de nivel fundamental, médio e de nivel
superior, do quadro de pessoal da Prefeitura de Ecoporanga/ES das vagas disponíveis ou cargos
criados após homologação do referido concurso,

1.2 - Tabela de Cargos para o Concurso:

GRUPO OCUPACIONAL: PORTARIA, TRANSPORTE E CÚNSERVAÇÓESCI º: 1 » Escolaridade e pré-
ÉCARIBE) H É ; REMUNERAÇÃO VAGA requisito

Aux. Remun.
Sal. Base Alimentação Unitária CRIADA ALTERADAx] Ensino Fundamentai

MOTORISTA 49 v R$ 231,31 R$130,00 R$1.101,31 - 4 Compieto, CNH categoria a
partir do nível 'O.

GRUPO OCUPACIONAL: OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÓESl :, l 3 Ensino Fundamental
“ªªª? DE 40 vr R$1,117,79 R$130,00 as 1.247,79 2 goempteto, CNH categoria &

: partir do nivel D.
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÓES E CONTRATOSK //'

GRUPO OCUPACIONAL: APOIO ADMINISTRATIVO

% Ensino Médio Completo,
40 av R$ 937,00 R$130,00 R$ 1.067,00 6 curso de informática básica'. (Windows, Word e 1574030

AUXILIAR

ADMINISTRATIVO

Ensino Médio e Curso
Profissionalizante, registro
no órgão competente

AUX. CONSULTÓRIO

, DENTÁRIO 40 III R$ 937,00 R$ 130,00 R$ 1.067,00 IX:
E

Ensino Fundamental
BERÇARISTA 30 II R$ 937,00 R$130,00 R$105,00 --— 4 .CompIeto e curso de

Éberçarista% Ensino Médio eumpieto;' Curso Informática básica
OPERADOR DE . , ., ___ (Windows, Word & Exceí) &
COMPUTADOR 40 VI R$ 1.117,;9 R$ 130,00 R$ 1.247,79 2 em Instalações e

manutenções de
computadores

; GRUPO OCUPACIONAL: TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Ensino Médio Técnico ou
40 VII R$1.405.49 R$130,00 R$155,49 1 Profissioneíizame, registro. no órgãº competente.

TÉCNICO EM MEIO
mereme

GRUPQ OCUPACIONAL: NÍVEL SUPERIOR! . '.. , .
çurso Superior Completo.c * * .

ÉBÉÉLENTÉ 30 vm R$ 1.979,59 R$ 130,00 R$ 2.109,59 4 registro no órgão5 competente; , Curso Superior CampIeto,
ECONTADOR 40 VII! R$ 1.979,59; R$ 130,00 R$ 2.109,59 -- 2 registro no órgãoª competente; 5 Curso Superior Comprem.
ÉENFERMEIRO 40 um R$1.979,59i R$130,00 032.109,59 -—= 2 registro no órgãº! competente

Curso Superior Compíem.
ENGENHEIRO CIVIL 20 VIII R$ 1.979,59 R$ 130,00 R$ 2.109,59 -, 2 registro no órgão

competente

; Curso Superior Compteto,
NUTRICIONISTA 30 VIII R$ 1.979,59 R$ 130.00 R$ 2.109,59 ª 2 registro no órgão

competenteA ; Curso Superior Completo,
FARMACEUTICO 30 VII! R$ 1.979,59 R$ 130,00 R$ 2.109,59 1 registro no órgão

competente, — Curso Superior Compieto,
PSICOLOGO 30 VIII R$ 1.979,59 R$ 130,00 R$ 2.109,59 —- 3 registro no órgão

competente. Curso Superior CompIeto,
FONOAUDIOLOGO 30 VII! R$ 1.979,59 R$ 130,00 R$ 2.109,59 1 registro no órgão

competente

AUDITGR EM ';, . , n *; Curso Superior Completo, e
SAÚDE 20 Jtll ; R$1.979,59 R$ 150,00! R$ 2.109,59 1 especíaitzação em Auditoria

GRUPO OCUPACIONAL: PORTARIA, TRANSPORTE E CONSERVAÇÓESC! ª: « EscoIartdade e pré-CARGQ H & REMUNERACAO VAGA requisito
SaI.Base ? Aux. ÉRemun. CRIADA IALTERADA ;
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÓES E CONTRATOS “ªw/"
Aiimentação Unitária, Ensino Fundamentai

MOTORISTA 40 I! R$ 971,31 R$130,00 R$1.101,31 4 Compfetn, CNH categoria a; ? partir do nivel D.
GRUPO OCUPACIONAL: OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÓES

!' Ensino FundamentaI
DEERADDR DE 40 vr R$1.11?,79 R$130,00 R$1,247,?9 » 2 CompIeto, CNH categoria &MAQUINAS . .

;. partir do nweI D.

GRUPO OCUPACIONAL: APOIO ADMINISTRATIVO' IAUXILIAR " 5 Ensino Médio Corripiero.' 40 IV i R$ 937.06 R$130,00 R$ 1.067,00 6 curso de informática básicaADMINISTRATIVO ' ,
(Windows. Word e Excel). . , Ensino Médio e Curso

AUX“ ÇºNªULTºª'º 4a III R$ 93150 R$130,00 R$ 1.067,00 2 Proiissionaiizante, registroDENTARIO , .. M .5 no orgao competente* ! Ensino Fundarrrentaê
BERÇÁRISTA 30 II R$ 93?.00 R$130,00 R$ 1.063,00 ——— 4 CompIeio & curso de

berçarisra

Ensino Médio completo;
Curso Informática básicoOPERADOR DE q (Windows. Word & ExceII &o -.. .

COMPUTADOR 40 VI R$ 1.117.79 R$ 130,00 i R$ 12411, 2 ” em insraiações e! manutenções de, : computadores
GRUPO OCUPACIONAL: TÉCNICO ADMINISTRATIVO_, 5 Ensino Médio Técnico ou
:ÃÍAÉ'ÉÉEEM Mªº ao vu R$1.406,49 R$130.08 R$1.536.49 -— 1 Prorissionarizanre. registroÉ ' E no órgão competente.
j GRUPO OCUPACIONAL: NÍVEL SUPERIORi a IA , ' É Curso Superior Compieio.. f.." .
gªgª?“— ao VIII I R$1.979,59 R$130,00 R$ 2.109,59 4 registro no órgão

competente

Curso Superior Completo,
%CONTADOR 40 VIII R$1.979,59 R$130,80 R$ 2.109,59 2 registro no órgão

competente

Curso Superior Compie'ro,
ENFERMEIRG 40 VIII R$1.979,59 R$130,00 R$ 210959 -- 2 registro no órgão

; competente
É ÉCurso Superior Compieto,

ENGENHEIRO CIVIL 20 iªi/Hi 531.979,59 R$130,00 R$ 2.109,59 i2 iregistro no órgãoI competente
ª Curso Superior Completo,

NUTRICIONISTA 30 VIII R$1.979,59 R$130,06i R$ 2.109,59 -- 2 registro no órgãoE competente& Curso Superior Compieio,
FARMACEUTICO 30 VIII R$1.979,59 R$130,00 R$ 2.109,58 -—- 1 registro no órgão

competente. Curso Superior Compieio,
PSICOLOGD 39 Vili R$1.979.59 R$130,00 R$ 2.109,59 -— 3 registro no órgãoª competente, i i Curso Superior Completo,
FONOAUDIOLOGO 30 iVIII ; R$1,979,59 R$130,00 R$ 2.109,59 1 gi'egisiro no órgãoi i ícompeten're
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GRUFO OCUPACIONAL: MAGISTÉRIO

REMUNERAÇÃO VAGACARGO % ã . N _ , '
% Sal. Base Aux. Alimentaçao Remun.Umtana CRIADA ALTERADA

1 R$937,00 R$130,00 R$ 1.067,00 35
PROFESSOR EM FUNÇÃO DE 111 001.011,47 R$130,00 001.771,47
0001501001 - PROFESSOR A - 25 v R$1.805.51 R$130,56 R$1.935,61
MMM vr R$ 1.006,10 R$ 130,00 R$ 2.116,18

vu R$ 2.104,79 , R$ 130,00 R$ 2.311,70
111 R$ 1.641,47 R$ 110,00 1101.7714? ' 05

ÉPROÉESSOR EM FUNÇÃO DE 25 v R$1.8I)5,51 R$130,00 R$1.935,GlDOCENCIA - PROFESSOR & - —
MMPB . ED. FiSlCA Vl R$ 1.986,18 R$ 130,00 R$ 2.115.181

VII R$ 2.104,79 R$ 130,00 R$ 2.314,70
IV R$1.641,47 R$ 130,00 R$1.7?1,47 03

0110555301? EM FiJNÇÃO DE 25 v R$1.895,61 R$130,00 R$ 1.930,61DOCENCIA _ PROFESSOR & _
111100 _ ARTE 01 R$ 1.986,18 R$ 130,00 R$ 2.110,10

VII R$ 2.1 ,79 R$ 130,00 R$ 2.314,70
PROFEQSOR EM FUNÇÃO 25 IV R$1.641,47 R$130,00 R$ 1.771,47 08
ããªººmcª " PROF 1555011 p ' 0 R$ 1.805,01 R$ 130,00 R$ 1.035,01

vr R$ 1.006,10 R$ 130,00 R$ 2.116,10
111 R$ 2.104,70 R$ 130,00 R$ 2.314,70

REQUISITOS PARA PROViMENTOS DE CARGOS DO MAGlSTÉRIO

DENOMINAÇÃO REQUISITOS PARA PROVIMENTG DO CARGQ
Magistério (Modalidade Normal) eiou Licenciatura Plena (normal
superior 0/00 pedagogia com habilitação para trabalhar no Ensino
Fundamental de 09 anos), nos

PROFESSOR EM FUNÇÃO DE DOCÉNClA— termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação) Nacional nº
PROFESSOR A —— MMPA 9394296.

Curso com mínimo de 300 (trezentos) horas
011 pós-graduação na área de educação infantil para escolher
vaga na Educaçãº infantil.
Licenciatura Plena em Arte

PROFESSOR EM FUNÇÃO DE DOCENCIA—
PROFESSOR B — MMPB

Licenciarura Plena em Educação Fisica

Portador de Curso de Licenciatura Plena (oedagagia com
habili'ração em supervisão esc0lar) 0/00 Pós—Graduação "lato
sensu" Especialização em supervisão escolar com
aprovação de mºnografia & Comprovante original de no minimo
02(dois) anos de experiência na regência de classe/Parágrafo
Único, Artigo 67, Lei nº 9394196113 de Diretrizes e Bases da

PROFESSOR EM FUNÇÃO PEDAGÓGICA—
PRDFESSOR P — MMPP

Educaçao Nacronai
Ao 010105501 ingressante na carreira do magistério será atribuído 0 nivel cºrrespondente a maior formação por oie

Rua 51101011 Dias Mendonça, 11“. 20 — Centro — Ecoporanga —- ES Tele/fax: 27—3755—2905 — E-mail: iirtiiacaoãªeco Drama as mªm
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% adquirida, comprovada, reconhecida e centralidade pelo MEC. ' “ i

51“. As atribuições dos cargos de: Motorista, Operador de Máquinas, Auxiliar Administrativo Berçarista,
Operador de Computador, Assistente Social, Contador, Enfermeiro, Engenheiro Civii, Nutricionista,
Farmacêutico, Psicologa encontram—se contidas na Lei Municipal n. 1495/2010, bem como, as
atribuições dos cargos de: Professor Em Função de Docência —— Professor A— MMPA, Professor Em
Função de Docência — Professor B — MMPB - EDc FÍSiCA, Professor Em Função Pedagogica «—
Professor P-MMPP, encontram—se contidas na Lei Municipal n, 1,5032011. As atribuições dos
cargos de: Auxiliar de Consultório Dentário, Técnico em Meio Ambiente, Fonoaudiólogo, Auditor em
Saúde e Professor em função de docência «- Professor B —- MMPB — Arte, encontram—se contidas no
anexo Il desta Lei.

azº. O prazo de validade do concurso publico e de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual
período.

CLÁUSULA 2. VlGÉNClA

2.1 - O prazo de duração deste contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, conforme o
artigo 57, da Lei 8.666i93.

2.2 - O reajustamento eiou recomposição sera 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 término antecipado do contrato ora firmado, bastando uma notificação prévio com prazo
de 30 (trinta) dias para a rescisão, sendo que em tal hipótese será devido a CONTRATADA, o
pagamento, se houver saido referente à prestação dos serviços contratados.

CLÁUSULA 3. DOS PREÇGS E CONDlÇõEs DE PAGAMENTO

3,1 - O valor global deste CONTRATO é de R$: 72.588,00 (setenta e dois mii e quinhentos reais).

3.2 — O pagamento será efetuado, pela Prefeitura de EcoporangaiES, de acordo com o cronograma
abaixo:

3.2.1. 40% após o encerramento das inscrições e a entrega das iistas de candidatos conforme
previsto nos subitens 13.1.1 cfc os subitens 13.12 e 13,13 do Termo de Referência — Anexo i;

3.2.2. zoº/ii após aplicação das provas;

3.2.3. 20% após resuitado definitivo das provas e entrega dos relatórios indicados no subitem
20.1 do Termo de Referência — Anexo !;

32.4. 20% após a homologação do resultado do concurso.

3.3 - Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação à Prefeitura de EcoporangalES! de
documentos fiscais hábeis, sem emendas ou rasuras. Os documentos fiscais, apos conferidos e
revisados serão encaminhados para processamento e pagamento de acordo com a informação da
Secretaria competente.

3.4 - No ato do pagamento de cada parcela, a Contratada entregará, a pedido Órgão Requerente, as
Certidões Negativas, ou positivas com efeitos negativas, de regularidade fiscal, que estejam
vencidas após o procedimento licitatório

3.5- O pagamento das faturas somente será teito em carteira ou cobrança simples, sendo
expressamente vedada a contratada a cobrança ou desconto de duplicatas através da rede bancária
ou de terceiros.
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3.6 - O Municipio de Ecoporanga—ES, reserva—se o direito de descontar das faturas, valores referentes a

inadimplemento contratuai eiou exigidos pela iegisiação Federal, Estadual e Municipal.

3.7 — A contratada deverá apresentar nota fiscal de acordo com o que estabeiece o PROTOCOLO ICMS
42, de 3 de julho de 2009.

3.8- Poderão ser descontados dos pagamentos os vetores atinentes & penalidades eventualmente
apiicadas,

3.9 - Nenhum pagamento será efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que ihe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso
gere direito ao pleito de reajustamento dos preços ou correção monetária.

CLÁUSULA 4. DAS OBRIGAÇÓES DA CONTRATADA

4.1 - Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta;

4.2 — Encaminhar à Prefeitura de EcoporangajES reiatdrio sobre as isenções de taxa de inscrição
concedidas;

4.3- Vedar a utilização. na execução dos serviços, de empregado que seja famiiiar de agente
público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança da Prefeitura de
Ecoporanga/ES;

4.4 - Responsabiiizar-se por todas as obrigações trabaihistas, sociais, previdenciárias, tributárias e
as demais previstas na iegisiacão especifica= cuia inadimplência não transfere responsabilidade
à Administração;

4.5 - Relatar à Administração toda e qualquer irreguiaridade verificada no decorrer da prestação dos
serviços, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas do ocorrido;

4.6— Não permitir a utilização de quaiouer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabaiiio
do menor de dezoito anos em trabaiho noturno, perigoso ou insalubre;

4.7— Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibiiidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de nabiiitação e qualificação exigidas na contratação;

4.8- Não transferir a terceiros, por quaiquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar quaiquer das prestações a que está obrigada, sem autorização da
Prefeitura de EcoporangaiES;

4.9 - Assumir as responsabilidades técnicas e civis pela execução dos serviços perante a Prefeitura
de Ecoporanga/ES e terceiros, por danos resuitantes de procedimentos inadequados efetuados
de forma dolosa ou culposa por empregados ou representantes da Contratada e. ainda, pelo fiei
cumprimento das leis e normas vigentes;

4.10 - Prestar assessoria técnica e jurídica a Prefeitura de EcoporangaiES quanto ao objeto deste
Contrato;

4.11- Disponibiiizar todos os meios necessários para atender às pessoas com deficiência,
respeitadas todas as normas aplicáveis, e às lactantes;

4.12 - Cumprir as demais obrigações técnicas, como:

412.1. Elaborar editais, comunicados, formulários, instruções. cadastros e listagens, viabiiizando

inscriçao dos candidatos; % &
(.
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4.122. Cumprir o cronograma estabelecido e em casos de excepcionaiidades quanto ao
cumprimento, informar antecipadamente a situação e a proposta de solução a Contratante;

4.123. Submeter minuta de edital para a aprovação da contratante;

4.124. Divulgar o concurso público utilizando todos os meios de comunicação usuais em
concordância com a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de EcoporangajES e caso haja
qualquer alteração do sítio na internet referente ao certame, comunicar em até 24 (vinte e quatro)
horas;

4.1.2.5. Elaborar, revisar, compor, imprimir! acondicionar e distribuir as provas a serem aplicadas no
concurso publico, cumprindo rigoroso protocolo de seguranca;

432.6. Providenciar locação de espaço físico, organização, logística e todas as operações
concernentes à aplicação dos instrumentos de avaliação do concurso público, observando a.
realização de outros eventos locais que possam prejudicar a logística no(s) dia(s) de aplicação das
provas;

4.121 Providenciar pessoai para segurança, aplicação dos instrumentos de avaliação do certame e
banca examinadora, bem como todo pessoal necessário para demais atividades de apoio;

4.128. Manter o Contratante. por meio do Fiscai do Contrato: informado de todas as fases do
serviço contratado e de todas as ações relativas a ele;

4.123. Apresentar Declaração ao Fiscal do Contrato, em até 02 (dois) dias antes da assinatura do
contrato, na qual se obrigue a manter sigilo absoluto em relação às informações e aos documentos
a que tiver acesso, em decorrência dos serviços contratados, sob pena de ser responsabilizada
Civil e Criminalrnente: sendo a responsabilidade extensiva, também, aos seus responsáveis;

412.10. Garantir o sigilo e a segurança necessária ao certame, antes, durante e após a realização
das provas, sendo de sua exclusiva responsabilidade a eventual quebra desse sigilo, decorrente de
ação ou omissão de seus empregados, prepostos e outros;

4,12“. Responsabilizar-se perante terceiros, por prejuizos advindos do descumprimento das
atividades ou obrigações atetas a Contratada;

432.12. Substituir imediatamente os profissionais ausentes em decorrência de atrasos, faltas, férias
ou licenças? por outros profissionais;

4.1213. Efetuar, de imediato sempre que exigido pelo Contratante, o afastamento de qualquer
protãssionai cuia atuação, permanência ou comportamento sejam julgados inconvenientes ou
insatisfatórios ao bom andamento dos serviços;

432.14. Apresentar os relatórios, em meio físico e digital, solicitados pelo Contratante ao término
de cada fase dos serviços contratados;

43.15. Receber a documentação relativa aos requerimentos de isenção de taxa de inscrição e
proceder a sua análise;

412.16. Julgar os recursos administrativos interpostos por candidatos, subsidiar as respostas às
ações judiciais propostas em desfavor da Prefeitura de Ecoporanga/ES e responder as que em seu
desfavor sejam propostas, se referentes ao certame;

412.17”. Realizar perícia médica em todos os candidatos com deficiência;

412.18. Processar eletronicamente e emitir as listagens referentes ao concurso público;

Rua Suelen Dias Mendonça, nº. 20 — Centro — Ecoporanga -ES Tele/fax: 27-3755-2905 — E—matl: itmmcaox'ii'iecoooranga.es,govbr Página 7 É
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4.12 19. Custodiat pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos após homologação do Concurso, em local ,,/
apropriado, todos os formulários de inscrição as folhas de respostas, as folhas de frequência e as
demais planilhas de todos os candidatos, bem como os exemplares de todas as provas aplicadas
no certame; após esse prazo, encaminhar o material relativo às folhas de respostas para a
Prefeitura de Ecoporanga/ES, para que fique sob a sua responsabilidade; e

412.20. Cumprir todas as cláusulas estabelecidas pela Contratante.

4.13 - Prestar garantia correspondente a 3% (três por cento) do valor total do Contrato, no prazo de
5 (cinco) dias após sua assinatura, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8,666, de 1993;

4.14 - Subsidiar as respostas aos recursos administrativos e ações judiciais porventura propostas
em desfavor da Contratante, conforme solicitações da Contratada, do presente Termo de
Referência, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados do seu recebimento,

CLÁUSULA &. oAs oenioAções DA CONTRATANTE

5.1 - Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços
de acordo com as determinações do Termo de Referência, fornecendo todas as informações
necessárias à elaboração dos concursos, tais como a legislação atinente aos mesmos, número
de vagas, descrição das atribuições dos cargos, remuneração, requisitos para provimento, bem
como, outras informações relevantes ao concurso;

5.2 » Articular-se com a Contratada quanto as datas relativas às atividades—. do concurso e fazer
cumprir o respectivo cronograma;

5,3 - Solicitar informações a Contratada iria ofício, endereçado ao responsável, que subsidiarão as
respostas aos recursos administrativos e às ações judiciais propostas em desfavor do
Contratante;

5.4 - Publicar e homologar o resultado final dos concursos;

5.5 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

5.6 - Efetuar o pagamento a Contratada;

s.? - Arcor com os custos de isenção de taxas de inscrição do Concurso Público;

5.8 - Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;

5.9- Notificar a contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, lixando prazo para a sua correção; e

5,10 - Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com
as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas.

CLÁUSULA e, na VlNCULAÇÃD ,
!

o. 1- A prestação do serviço prestado pela contratada, encontra-se vinculado Pregão Presencial Nº ?

021/201?,bern como as propostas financeiras dos proponentes e a ata originada da referida licitação. /
CLÁUSULA 7. DAS ATRiBUlÇOES DD GESTOR DO CONTRATO ªsí/,,)”
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?.1 - O Gestor do Contrato e' a pessoa designada pela Autoridade Competente para acompanhamento/"
da execução do Contrato com as seguintes atribuições:

7,1.1. Acompanhar a Prestação dos Serviços! veriiicando se está em acordo com () Edited,

7.1.2. Comunicar, por escrito qualquer descumprimento das cláusulas contratuais.

?.2 — O gestor responsável será designado pelo Órgão Requerente. Na omissão da indicação do gestor
será reconhecido o próprio responsávei pelo órgão requerente.

CLÁUSULA 8. DAS ATRIBUlÇõES DO FISCAL DO CONTRATO

8.1 = A Fiscalização do contrato será exercida por representante da Prefeitura de EcoporangaiES -
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 e
enquadrando as infrações contratuais constatadas comunicando as mesmos ao seu superior
hierárquico

8.2 = A Fiscaiizaçâo deverá:

8.2.1. Acompanhar a execução dos serviços;

8.2.2. Emitird ao final de cada fase da contratação, Relatório de Acompanhamento dos serviços
prestados, que conterá, no minimo, inicrmação acerca do desempenho da Contratada(satisiatóriolinsatisiatorio); e
82.3. Atestar a(s) Nota(s) Fiscalds) e receber os demais documentos porventura apresentados pela
Contratada.

CLÁUSULA 9, DAS SANÇÓES ADMINISTRATWAS

9.1- Cemeterá infração administrativa., nos termos da Lei nº 8566/93, a Contratada que, no
decorrer da contratação:

9.1.1. Cometer inexecução total ou parcialmente do contrato;

9.1.2 Apresentar documentação falsa;

9.13. Comportar-se de modo inidôneo;

9.1,4. Cometer fraude fiscal;

9.1.5; Descumprir quaisquer dos deveres elencados no Edital e no Contrato.

9.1.6. A Contratada que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

&) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuizos
significativos ao objeto da contratação;

b) Muita, podendo ser aplicada conjuntamente com as demais sanções, nos seguintes termos:

c) Maratona de até 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
receita total estimado, ate' o limite de 10 (dez) dias;

d) Compensatoria de ate' 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total ou parciai da obrigação assumida, podendo ser comutada com a multa moratória,
desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.

e) Suspensão de iicitar e impedimento de contratar com a Prefeitura de Ecoporanga/ES. pelo prazo
de até 02 (dois) anos:
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órgão ou entidade da Administração Púbiica.

9,1.8. 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 apiicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada
ressarcir aAdministração pelos prejuízos causados.

9.1.9, A apiioação de qualquer das penalidades previstas realizar-sea em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando—se o procedimento previsto na Lei nº
8.66 193, e subsidiariamente na Lei nº 938499.

9,110. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, () caráter educativo de pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o principio da proporcionaiidade

CLÁUSULA 10. RECURSOS FINANCEIROS

10.1- As despesas decorrentes deste Contrato correrão dos recursos na seguinte dotação
orçamentária:

GBG « SECRETARlA MUNiCiPAL DE ADMiNlSTRAÇÃO

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMlNlSTRAÇÃO

dat — ADMiNlSTRAÇÃO “'
122 - ADMiNlSTRAÇÃO GERAL

503 — APOlO ADMLNISTRATNO

2,152 — REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E REFORMAADMiNiSTRATlVA

33903900000 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA JURÍDICA

10000660 — RECURSOS ORDiNÁRlOS

CLÁUSULA 11. DA Rascrsão oo CONTRATO

11.1 - A Contratante poderá rescindir o contrato, de pleno direito, independente de interpelação judicial
ou extrajudicial, nos casos previstos nos art. ?? e 78 da Lei nº. 8,6661923 e suas alterações, respondendo
a parte iniratora pelos prejuízos que causar a outra,

CLÁUSULA 12. DA RavrsÃo

12,1 ; Poderá ser promovida a revisão contratual, conforme o disposto no artigo 65, da lei 8686/93.

CLÁUSULA 13. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

13.1 - O Contrato podera ser aiterado na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 55 da
Lei 8.666f93, observando o iimite estabelecido no parágrafo primeiro do referido artigo.

CLÁUSULA 14. DlSPOSlÇÓES GERAIS

14.1 - Os termos deste contrato, na sua execução, serão dados em consonância com as normas iegais
vigentes.

CLÁUSULA 15. FORO

15.1 — Quaisquer questões deste CONTRATO serão dirimidas no foro da Comarca de Ecoporanga, ES.

15.2 — E, por estarem acordes, e 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.

m-,-
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CONTRATADA

Aiexandro de Carvalho Souza — Representante Lega!

Fernanão Alves Peres « Fiscal do Cºntrato
Decreto nº 618412017
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