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ÇQNTRATO NO iOt/2021
Processo Administrativo Ro 9392/2021

O Município de Piúma, ES, pessoa jurídica de direito publico, com sede
Administrativa na Avenida Felicindo Lopes, no 237, Acaiaca, Piúma/ES, inscrita no
CNPJ/MF sob o no 27.165.695/0001-18, dorante denominado CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Exmo. Sr. PAULO CELSO COLA PEREIRA, inscrito no
CPF sob no 031.516.777-70, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta
cidade, de outro lado a empresa: VLZ CONSTRUTORA LTDA, doravante
denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ no 08.311.782/0001-91 com sede na
Rua Doutor Gilson Santos, no 5, Bairro Praia de ltaparíca, Vila Velha /ES neste ato
representado pelo Sr. Maciel Garcia Velozo, brasileiro, casado, empresário,
nscrito no CPF no 019.321.307-99 e RG no 094388758 IFP R.], residente e
domiciliado na Av. Estudante rosé Júlio de Souza, no 990, ltapuã, Vila Velha /ES,
resolvem mutuamente celebrar o presente instrumento contratual, nos termos aqui
pactuados, mediante as cláusulas e condições a seguir, proveniente da ADESÃO A
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No009/2020, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRONICO
NO. 004/2020, PROCESSO NO 86350323/2019, do Departamento de Edificações e
de Rodovias do Espírito Santo - DER/ES, em conformidade na Lei Federal NO
8.666/1993

1.1 0s serviços objeto do presente contrato consistem na prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva nos prédios de edificações da Administração
Pública da Prefeitura Municipal de Piúma, conforme descritos na planilha
orçamentária, no Anexo l deste instrumento.

1.2 - Os Serviços serão administrados pela CONTRATADA, que assumirá
integralmente a responsabilidade pela sua execução, ficando sujeita à fiscalização
da P.M.P durante todas as fases e etapas do trabalho

2.1 - Fica estabelecida a forma de execução indireta, sob regime de empreitada por
preço unitário, nos termos do artigo lO, Incisa 11, alínea "b", da Lei 8.666/93.

3.1 - PREÇOS UNITÁRIOS - Pagará P.M.P pelos serviços contratados e efetívamente
executados, os preços constantes da Planilha Orçamentária apresentada pela
CONTRATADA e que independentemente de transcrição passa a fazer parte
integrante do presente Contrato.
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3.2 - VALOR GLOBAL - O valor para a execução dos serviços objeto do presente
Contrato é de R$ 1.755.996.74 (um milhão setecentos e cinquenta e cinco
mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos).

3.3 - Os atrasos na execução do objeto, segundo os prazos estabelecidos no
Contrato, não poderão ensejar o reajuste de preços, caso sejam atribuíveis à
Contratada, podendo ainda, nesta hipótese, resultar na aplicação das penalidades
previstas no Contrato.

3.4 - DA REVISÃO ECONOMICO-FINANCEIRA - Em caso de revisão, a alteração do
preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no art. 65, 11, "d", da Lei
Ro 8.666/93, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos,
comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada
pela parte interessada

3.4.1 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos
dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua
aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta. bem como aqueles
decorrentes exclusivamente da variação inflacionária. uma vez que inseridos, estes
últimos, na hipótese de reajustamento
3.4.2 Não será concedida a revisão quando

a) ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada

b) o evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da
formulação da proposta definitiva ou após a finalização do prazo de execução do
contrato

c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos
encargos atribuídos à parte interessada;

d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios
encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

e) houver alteração do regime jurídico-tributário da Contratada, ressalvado a
hipótese de superveniente determinação legal.

f) divergência entre a composição de custos unitários da proposta da CONTRATADA
com a referencialda Licitação da P.M.P, prevalecendo esta em qualquer hipótese

3.4.3 - A revisão será formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de análise
da Procuradoria Geraldo Estado (PGE)

CLÁUSULA QUANTA DO FATURAMENTO

4.1 - A CONTRATADA deverá apresentar a fatura ap(5s o fechamento da medição
por parte da fiscalização da P.M.P.

4.2 - A CONTRATADA deverá, no ato da entrega do segundo faturamento e assim
sucessivamente até o último, apresentar comprovante de recolhimento dos
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encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao faturamento
do mês imediatamente anterior ao do faturamento que estiver sendo apresentado,
ficando a liberação do pagamento vinculada à apresentação dos citados
documentos, devidamente autenticados

4.2.1 - A documentação acima referida deverá vir acompanhada de relatório
especificado e de declaração da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adímpliu
todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais no período

4.3 - Nas guias de recolhimento dos tributos deverá constar o número da nota fiscal
co rres po n d e nte , q u a n d o co u ber

4.4 - Em se tratando de ISS, a P.M.P reterá e recolhera à Prefeitura Municipalde
onde o serviço será executado.

4.5 - A Contratada apresentará, sempre que solicitado, folhas de pagamento dos
empregados envolvidos na execução do objeto contratado

4.6 - A CONTRATADA deverá apresentar a documentação prevista nesta cláusula.
bem como das suas subcontratadas, para efeito de comprovação da regularidade
trabalhista e fiscal

CLÁUSULA QUINTA- DAS CONDIÇÕE! DE PAGAMENTO

5.1 - A P.M.P pagará à CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no mês
de referência, em conformidade com o cronograma de execução físico-financeiro,
após a medição pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a
execução do contrato.

5.2 Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados a
partir da data da emissão do aceite na nota fiscal recebida pela P.M.P e atendidos o
disposto no Item 6.3.5.

5.3 - Serão acrescidos ao prazo para pagamento constante no Item anterior os dias
em que a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer
ânus ou correção a ser paga pela P.M.P

5.4 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/ Fatura, esta será devolvida à
CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento
será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Futura. sem
qualquer ónus ou correção a ser paga pela P.M.P

5.5 - A falta de comprovação de regularidade quanto às obrigações tributárias,
previdenciárias e trabalhistas, seja no momento da apresentação da fatura mensal
ou em qualquer oportunidade na qual a comprovação seja demandada. obriga a
P.M.P a adotar as seguintes medidas, imediata e cronologicamente

a) aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas previstas neste contrato;

b) não sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o .x
contrato e determinar a imediata interrupção da execução do objeto; «'~
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c) executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais
indenizações devidas à Administração, bem como reter os créditos decorrentes do
contrato até o limite dos prejuízos que Ihe forem causados, especialmente, aqueles
decorrentes de responsabilização subsidiária por inadimplemento de obrigações
trabalhistas, observando-se, para tanto, os critérios da compensação;

d) efetuar o pagamento de eventualsaldo remanescente em favor da CONTRATADA
ou adotar as diligências necessárias à cobrança judicial de saldo remanescente em
favor da Administração, conforme o caso.

5.6 - A CONTRATADA declara sua anuência com a possibilidade de retenção de
créditos advindos deste contrato até que seja comprovada a sua regularidade fiscal
e trabalhista

5.7 - A constatação de qualquer procedimento irregular pela CONTRATADA
mplicará na retenção dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE até que este
seja regularizado

CLÁUSULA SEXTA DAS MEDICOES, ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

6.1 - FORMA DE PAGAMENTO - O pagamento será feito por medição mensal,
assistida pelo CONTRATADA, de acordo com os quantitativos apurados pela
fiscalização e tendo por base o orçamento proposto pela CONTRATADA

6.1.1 - O pagamento será feito por unidades dos serviços concluídos, conforme a
planilha de preços unitários

6.1.2 - Caso os serviços correspondentes a determinada etapa prevista no
Cronograma Físico-Financeiro' resultem em valor superior ao estabelecido no
Cronograma de Desembolso Máximo por Período', a diferença será compensada na
forma da cláusula oitava deste instrumento. Neste caso, não incidirá a atualização
prevista na cláusula 3.3.

6.2 - As medições serão sempre efetuadas sobre o totalrealizado no período, sendo
que os eventos impugnados pela fiscalização não serão considerados até a sua
correção total.

6.3 - Esta medição será feita após a apresentação de relatório por parte da
CONTRATADA. em duas vias, contendo, no mínimo:

6.3.1 - Descrição detalhada das atividades realizadas no período, mencionando e
justificando as eventuais causas de atraso no andamento dos serviços;

6.3.2 - Relação da equipe utilizada no período (nominando o pessoal, a sua função
e a sua relação com a empresa por atividade) e dos técnicos da P.M.P no
acompanhamento dos serviços;
6.3.3 Programação para o próximo período
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6.3.4 - Correspondências expedidas e recebidas, bem como cópias das ordens de
serviços expedidas pela P.M.P.

6.4 - As alterações quantitativas e qualitativas deverão ser formalizadas por meio
de Termo Aditivo, no qual deverão ser indicados com precisão os quantitativos ou
especificações alterados e a variação percentual do valor inicial correspondente,
observadas as condições e os limites de 25% (vinte e cinco por cento) nos
acréscimos e decréscimos, nos serviços, na forma da Lei Federal no 8.666/93.
observado o disposto na Portaria SECONT/PGE no O1/2013, que veda a
compensação dos acréscimos com os decréscimos efetuados, devendo ser
considerados separadamente.

6.4.1 - ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS: Os acréscimos que se fizerem necessários
para a adequada execução do objeto contratual serão formalizados por Termo
Aditivo, circunstanciadamente justificados e autorizados pela Administração da
P.M.P, desde que comprovada a disponibilidade de recursos para cobertura dos
correspondentes acréscimos, adotando os seguintes critérios para fixação dos
preçosecn

a) Quando os serviços a serem executados constarem da Planilha orçamentária
apresentada pela CONTRATADA na proposta, o preço de referência a serem
seguidos serão aqueles nela previstos

b) Quando os serviços a serem executados não constarem da Planilha orçamentária
apresentada pela CONTRATADA na proposta, mas tiverem referência na Tabela de
Preços utilizada pela P.M.P (data-base julho/2019), os preços a serem seguidos
serão determinados pela aplicação da seguinte fórmula:

PREÇO OO SERVIÇO NOVO = (PREÇO DA TABELA DA P.M.P) X
VALOR CONTRATUAL / VALOR ORÇAMENTO DA LICITAÇÃO

c) Quando os serviços a serem executados não canstarem da Planilha orçamentária
apresentada pela CONTRATADA na proposta, nem tiverem referência na Tabela de
Preços utiliza pela P.M.P. os preços a serem seguidos serão ajustados entre a
CONTRATANTE e a CONTRATADA, considerando-se outras tabelas de referência de
órgãos públicos ou ampla pesquisa de mercado.

c.l) Caso não haja acordo entre as partes, a CONTRATANTE poderá contratar com
terceiros sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito a indenização ou
reclamação
6.4.2 - DECRÉSCIMO DE SERVIÇOS: O contratado fica obrigado a aceitar, nas
mesmas condições contratuais, as supressões que se fizerem nos serviços até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,
circunstanciadamente justificadas e autorizadas pela Administração da P.M.P. As
supressões maiores dependerão de acordo formal entre os contratantes, sendo que
todas as supressões deverão ser formalizadas por meio de Termo Aditivo
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6.4.3 - A vantagem obtida pela P.M.P na proposta vencedora desta licitação,
representada pela diferença percentualentre o valor global do contrato celebrado e
o valor globalde referência da licitação.

6.4.4 - Se a CONTRATADA houver adquirido materiais para aplicação nos serviços
antes da Notificação de Supressão pela CONTRATANTE, e não sendo aceita a sua
devolução, serão pagos àquela exclusivamente os valores dos materiais pelo preço
de aquisição regularmente comprovados, que passarão a pertencer à contratante
Caberá a contratada requerer o pagamento referido até a apresentação da medição
da etapa corresponde àqueles materiais, após o que serão deduzidos da futura dos
materiais conforme previsto na planilha orçamentada contratada.

6.5 - As adequações dos projetos e execução dos serviços sempre deverão atender
aos requisitos e normas técnico-legais pertinentes, acompanhadas dos devidos
registros nos Conselhos profissionais competentes, e submetidas à aprovação
prévia da P.M.P

6.6 - A CONTRATADA deverá, ao final da execução contratual e condicionando o
pagamento da última medição, apresentar um "DATA BOOK" (em mídla magnética,
com assinatura digital) contendo não só os projetos por ela desenvolvidos ou
adequados, como também os demais projetos efetivamente utilizados nos serviços,
ncluindo originais e alterações (ainda que realizados por terceiros), devendo todos
atenderem a chancela "AS BUILT

:TEMA - DA AVALIACAO

7.1 - A P.M.P indicará um gestor e um fiscaldo contrato que será responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da sua execução, registrando em relatório todas as
ocorrências e deficiências eventualmente verificadas, emitindo, caso constate
alguma irregularidade, notificação a ser encaminhada à CONTRATADA para
correçoes

7.2 - A fiscalização da P.M.P terá livre acesso ao local do serviço, devendo a
CONTRATADA colocar a sua disposição os elementos que forem necessários ao
desempenho de suas atribuições

7.3 - E vedado a P.M.P e a seu representante, exercer poder de mando sobre os
empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e
responsáveis por ela indicados.
CLAUSU LA OrnAVA DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

8.1 - O prazo de vigência contratualterá início no dia subsequente ao da publicação
do resumo do contrato no Diário Oficiale terá duração de 12 (doze) meses

8.1.1 - A prorrogação poderá ser admitida nos termos do art. 57 da Lei
8.666/1993, mediante prévia justificativa e autorização da autoridade competente,
devendo ser precedida, ainda, de manifestação da Procuradoria Gerando Estado dor.-..

Espírito Santo. .
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8.2 - As Ordens de Paralisação, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso do prazo de execução do contrato, tornando a correr com a
Ordem de Reinício dos serviços. Deverá ser assegurada a publicidade das Ordens
de Paralisação e de Reinício, por meio do Diário Oficialou outro meio que permita a
acessibilidade pública das informações.

8.3 - As prorrogações do prazo de execução, descontados os períodos de
paralisação, serão permitidas desde que ocorrida alguma das hipóteses previstas no
art. 57, ylo, da Lei no 8.666/93. com as devidas justificativas por escrito,
autorizada pela Administração da P.M.P e formalizada mediante Termo Aditivo

8.4 - Na contagem do prazo de execução estabelecido neste instrumento, excluir-
se-á o dia publicação e incluir-se-á o do vencimento, conforme disposto no Art. llO
da Lei no. 8.666/93. SÓ se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento
em dia de expediente na P.M.P.

8.5 - A Contratada se obriga a acatar as solicitações da fiscalização da P.M.P para
paralisar ou reiniciar os serviços, em qualquer fase.

8.6 - Este Contrato vigorará a partir do dia subsequente à publicação do seu
extrato no Diário Oficial do Estado até o cumprimento total do cronograma de
execução estabelecido, na forma disposta nesta Cláusula Oitava
CLÁUSULA NONA - DA NATUREZA DA DESPESA

9.1 - NATUREZA DA DESPESA - A despesa mencionada no Item 3.2 obedecerá à

seguinte distribuição, por exercício financeiro

Secretaria Dotação Orçamentária INatureza de IFicha Fonte
Operação

Administração 000004001.0412200072.011 339039 80 1001/1530

Administração 000004001.0412200073.010 449051

339030

92 liooi/ís30

Educaçã(-) 1000007001 .1212200112.022
(Secretaria)

163 Ellll

Educação 1000007001.12T2200113.020
(Secretaria)

449051

339039

174 ltltt

Educação loooo07001.1236100i33.02S
(Fundamental)

218 ltitl/ti13/tt20
1530
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Educação loooo07001.1236to0133.02s l4490SI 1219 11111/1113/t120

IFundanlemal)i530

oooo07001.12366500133.026 1339039 l27i llttt/it13/it20
1530

Educação 1000007001.1236so0133.026 l4490St 1272 11111/lt13/1120
(Creches)lj1530

Educação(Pré- 00000700].1236500133.027 339039 274 1111.r1113,'1120

Escola)j1530

Educação(Pré- 00000700].1236500]33.027 449051 275 1111/1113/1]20
Escola) l j1530

Assistência 1000009001.0824400263.051 1339039 1372 j1001/1311/1390

Social(CRAS)l 1530

Assistência 1000009001.0824400263.051 l4490SI 1373 1001/L311/1390

Social(CRAS) l jlS30

Assistência 000009001.0824400263.053 339039 l37S j1001/1311/1390

Social(CHÁS)l l l llS30

Assistência 1000000001.08244002C3.053 l4490SI 1376 i100j/1311/1390

Social(CRAS) l ltS30

Assistência l000090C)1.08244002C3.0SS 1339039 1378 1001/1311/]390

Social(Casa l l li530
de Passagem)

Assistência i000009001.0824400263.055 l4490S1 1379 j1001/1311/1390
Social(Casa jlS30
de Passagem)

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
10.1 - A CONTRATADA prestará garantia de execução contratual, correspondente a
5% (cinco por cento) do valor total do contrato, no prazo máximo de 30 (trinta)

R.4Ç.+0

dias do início de sua vigência

2Z\.

Educação
(Creches)
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10.1.1 - Caberá à CONTRATADA manter a validade da garantia durante o período
da execução contratual, renovando ou reforçando-a conforme necessário.

l0.2 - Sem prejuízo das demais hipóteses previstas no contrato e na
regulamentação vigente, a garantia poderá ser utilizada para o pagamento de:

l0.2.1 - Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

l0.2.2 - Prejuízos causados à Administração ou a terceiros decorrentes de culpa ou
dolo durante a execução do contrato;

l0.2.3 - Multas aplicadas pela Administração à CONTRATADA;

l0.2.4 - Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não
adimplidas, quando couber.

l0.3 - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá
abranger um período de mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual

l0.4 - No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a
garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, nas mesmas condições
e parâmetros da contratação, evitando-se a interrupção da continuidade da
cobertura pela garantia

l0.5 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente, a CONTRATADA
obriga se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de IO (dez) dias úteis,
contados da data em que for notificada.

l0.6 - A inobservância do prazo fixado para apresentação ou renovação da garantia
acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento), o qual poderá
ser glosado de pagamentos devidos.

l0.6.1 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a
promover o bloqueio dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5%
(cinco por cento) do valor anualdo contrato, a título de garantia

l0.6.2 - A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir o bloqueio efetuado
com base nesta cláusula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em
lei, sem prejuízo da manutenção da multa aplicada
10 . 7 Será considerada extinta e liberada a garantia

l0.7.1 - Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia,
acompanhada de declaração da CONTRATANTE de que a CONTRATADA cumpriu
todas as obrigações contratuais;

l0.7.2 - No prazo de 03 (três) meses após o término da vigência do contrato, caso
a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será
ampliado, nos termos da comunicação
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10.10 - No caso da opção pelo Seguro Garantia, o mesmo será feito mediante
entrega da competente apólice, emitida por entidade em funcionamento regular no
País, e em nome da P.M.P, cobrindo inclusive os riscos de rescisão do contrato
10.11 - A P.M.P restituirá ou liberará a garantia ofertada, no prazo máximo 60
(sessenta)dias após a assinatura do termo de recebimento definitivo dos serviços
objetos desta licitação, conforme g 4o do art. 56, da Lei no 8.666/93
lO.12 - Em caso de rescisão do contrato ou de interrupção dos serviços, não será
devolvida a garantia, a menos que a rescisão ou paralisação decorram de acordo
com a P.M.P, nos termos da legislação vigente
IO.13 - Caso a garantia contratual seja prestada em dinheiro, o valor deverá ser
depositado em conta poupança

Compete à CONTRATADA:
11.1 - Executar os serviços nos termos das especificações contidas no Editale seus
Anexos;
11.2 - Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado
que necessitar, em todos os níveis de trabalho, para a execução dos serviços,
correndo por sua conta toda responsabilidade quanto os encargos e obrigações de
ordem trabalhista, previdenciária;
11.3 - Fornecer a P.M.P, caso solicitado, a relação nominal de empregados
encarregados de executar os serviços contratados, indicando o número da carteira
de trabalho, a data da contratação e do registro no Ministério do Trabalho,
atualizando as informações, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, em caso de
substituição de qualquer empregado
1.4 - Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente
do recebimento das futuras;
11.5 - Dotar seus empregados de equipamentos de proteção individual
(segurança), quando necessários conforme preceituado pelas Normas de Segurança
e Medicina do Trabalho;
11.6 Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS,
anexando a cada futura apresentada a P.M.P, a comprovação do efetivo
recolhimento dos valores correspondentes à fatura do mês anterior, vedada a
apresentação de Certidões Negativas como comprovação do pagamento dos
encargos mencionados, respondendo, do mesmo modo, pelas obrigações não
cumpridas pelas subcontratadas
11.7 - Cercar seus empregados e das subcontratadas, quando houver, das
garantias e proteção legais nos termos da Legislação Trabalhista, inclusive em
relação à higiene, segurança e medicina do trabalho, fornecendo os adequados
equipamentos de segurança e proteção individual a todos componentes de suas
equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com os
serviços ;

DADES DAS PARTES
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11.8 - Registrar as ocorrências havidas durante a execução do presente contrato,
de tudo dando ciência a P.M.P, respondendo integralmente por sua omissão;
11.9 - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao património da P.M.P,
por pessoas integrantes de suas equipes de trabalho;
11.10 - Manter, durante toda execução do contrato, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
11.11 - Manter permanentemente nos serviços um engenheiro residente
responsável ou corresponsável pela execução dos serviços nos termos da Lei no
6.496/77, com poderes para representar a CONTRATADA junto a P.M.P, podendo
resolver os problemas referentes aos serviços contratados.
11.12 - Reforçar a sua equipe de técnicos nos serviços, se ficar constatada
nsuficiência da mesma, para permitir a execução dos serviços dentro do prazo

previsto ;
11.13 Afastar. dentro de 24 (vinte e quatro) horas o engenheiro credenciado,
preposto, mestre, operário ou qualquer outro elemento de seu quadro de
funcionários, cuja permanência no serviço for, de forma motivada, julgada
nconveniente pela P.M.P;
11.14 - Providenciar a colocação, em tempo hábil, de todos os materiais e
equipamentos necessários ao andamento dos serviços, dentro da programação
prevista; o equipamento deve ser de nível tecnológico adequado e em perfeita
condição de funcionamento
11.15 - Retirar do localdos serviços todo e qualquer material que for rejeitado em
nspeção feita pela P.M.P
11.16 - Manter, durante dos serviços, a vigilância dos mesmos, a proteção e
conservação dos serviços executados até sua entrega a P.M.P;
11.17 - Executar os reparos que se fizerem necessários no serviço de sua
responsabilidade, independentemente de sanções cabíveis que vierem a ser
aplicadas;
11.18 - Executar os serviços empregando exclusivamente materiais de primeira
qualidade;
11.19 - Desmanchar e refazer, sem ónus para a P.M.P, os serviços não acentos pelo
mesmo, quando for constatado o emprego de material inadequado ou execução
imprópria do serviço à vista das especificações respectivas;
11.20 - Proceder, no finaldos serviços, a desmobilização, a limpeza e a remoção de
todo materialindesejável;
11.21 - Reforçar o seu parque de equipamento se for constatada a inadequação
para realizar os serviços de acordo com o cronograma e/ou se, em virtude de
atraso, for necessário este aumento do equipamento para recuperação do tempo
perd ido ;
11.22 - Permitir e facilitar a P.M.P a inspeção ao localdos serviços em qualquer dia
e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados, relacionados
com os serviços contratados;
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11.23 - Não permitir que seu pessoal ou equipamento ingressem em terras de
terceiros, sem antes certificar-se de que a P.M.P já está devidamente autorizado
pelos respectivos proprietários, respondendo a CONTRATADA civil e criminalmente
por todos e quaisquer danos a que seu procedimento der causa;
11.24 - A CONTRATADA deverá fazer a Anotação de Responsabilidade Técnica
(A.R.T.) do respectivo Contrato e Orçamento no CREA-ES, conforme determinam as
Leis nos 5.194, de 24.12.66, e 6.496, de 07.12.87, e as Resoluções nos 194, de
22.05.70, e 302, de 23.11.84, do CONFEA. A comprovação da Anotação de
Responsabilidade Técnica será feita pelo encaminhamento a P.M.P da via da A.R.T.
destinada ao Contratante;
11.25 - O acompanhamento tecnológico ficará a cargo da CONTRATADA,
ndependentemente da atividade fiscalizadora do Orgão.
11.26 - Manter reserva quanto aos Projetos, especificações e desenhos relativos
aos serviços apenas sendo-lhe facultado fornecê-los a terceiros, para qualquer fim,
mediante prévia e expressa autorização da P.M.P.
11.27 - Exonerar a Administração por qualquer responsabilidade, face à utilização
de técnicas, materiais, equipamentos, métodos ou processos adotados durante a
execução do serviço contratado
11.28 - Reconhecer a propriedade da P.M.P, de todos os fósseis e achados
localizados durante a execução dos serviços, fazendo-lhe a pronta entrega.
11.29 - Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de
defesa e preservação do meio ambiente relativamente às legislações em nível
federal, estadual e municipal.
11.30 - A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de
natureza cível, criminal, trabalhista, social, previdenciária, fiscais, comerciais,
tributária e administrativa decorrentes da execução do objeto do presente Contrato,
ncluindo os fitos de seus subcontratados, quando houver.
11.31 - A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por
seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.
11.32 - Visando ao regular cumprimento do contrato firmado com a Administração
Pública, o CONTRATADO, nos termos do Decreto 2.460-R/IO, se obriga a efetivar a
contratação de mão-de-obra necessária à execução do serviço advinda do sistema
penitenciário estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da mão-de-obra total
para a execução do objeto contratual, nos termos do art. 36 da Lei no 7210/84
11.32.1 - Para tanto, deverá o CONTRATADO, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
corridos, contados a partir da assinatura do contrato, formular pedido por escrito a
P.M.P, onde especificará a quantidade e os serviços que serão prestados pelos
trabalhadores a serem contratados.
11.32.2 - No prazo máximo de lO (dez) dias corridos, contados a partir do
requerimento formulado pelo CONTRATADO, onde especificará a quantidade e os
serviços que serão prestados pelos trabalhadores a serem contratados, a P.M.P se
obriga a apresentar a relação dos trabalhadores aptos à contratação
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11.32.3 - Visando ao cumprimento da obrigação acima mencionada, a P.M.P, no
prazo máximo de 02 (dois) dias corridos, contados do requerimento formulado pelo
CONTRATADO, solicitará à SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA - SEIUS a
relação dos trabalhadores aptos à contratação, considerando a quantidade e os
serviços que serão prestados pelos trabalhadores a serem contratados, devendo a
SEJUS fornecer por escrito a relação solicitada, assim como as respectivas contas
para os depósitos dos salários dos trabalhadores, no prazo máximo de 08 (oito)
dias corridos, contados da solicitação, nos termos do art. 37 da Lei Ro 7210/84.
11.32.4 - O atraso na formalização da contratação da mão-de-obra mencionada,
por culpa exclusiva da P.M.P ou da SEJUS, não ensejará qualquer gravame ou
penalidade do CONTRATADO. O não cumprimento dessa obrigação, por parte do
CONTRATADO, importará em rescisão do contrato firmado com a Administração
Pública, sem prejuízo das demais consequências previstas na Lei no 8666/93.
11.32.5 - Quando a natureza do serviço impedir a aplicação deste Decreto, a
mpossibilidade aludida deverá ser devidamente apontada, esclarecida e justificada
pelo licitante CONTRATADO e só o liberará do cumprimento das obrigações
respectivas após a prévia aceitação das justificativas pela SEIUS, por meio de
decisão fundamentada
11.33 - A CONTRATADA fica obrigada a comunicar imediatamente à administração
Contratante qualquer alteração de sua condição no processo de Recuperação
judicialou extrajudicial
11.34 - E de responsabilidade da CONTRATADA a obtenção de todas as licenças ou
autorizações que sejam necessárias para a execução do objeto contratado.
11.35 - Todas e quaisquer instalações (de cunho administrativo ou operacional
propriamente dito, como os tradicionais "barracões de obra"; ligações de água /
energia / esgoto; dentre outros), bem como todas e quaisquer mobilizações (de
pessoal; de máquinas; de equipamentos; de ferramentas; dentre outras),
necessárias para a execução do serviço, são facultadas aos critérios próprios da
empresa a ser contratada, desde que: (i) cumpram os normativos técnico-legais
pertinentes, em particular os trabalhistas, exceto aqueles contemplados nos
projetos e demais documentos técnicos do Edital e seus Anexos; (íi) mantenham
consonância com o desenvolvimento do serviço, em especialquanto ao estabelecido
no "Cronograma Físico-financeiro" pactuado; (iii) garantam a vigilância e a
segurança do localda execução do serviço, na vigência do contrato.

11.36 - A CONTRATADA deverá apresentar o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO,
com utilização do Diagrama de Gantt indicando as interdependências das atividades
e o caminho crítico, realizando-se, nesse período, reuniões com o CONTRATANTE
para estabelecimento do caminho crítico e demais questões relevantes para a
execução contratual, a serem integradas ao CRONOGRAMA. cuja versão aprovada
constituirá parte integrante do contrato. Esse "Cronograma Físico-financeiro" será
submetido à consideração da Fiscalização da P.M.P, cuja versão aprovada
constituirá parte integrante do contrato.
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11.37 - A CONTRATADA deverá efetuar seu próprio planejamento, levando em
conta a produtividade de suas máquinas, equipamentos e mão-de-obra,
observando o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, o preço contratado, a Planilha
de etapas, o Cronograma de desembolso e o prazo máximo previsto neste
Contrato, devendo ainda ser ajustado ao efetivo início dos serviços, e aprovado
formalmente pelo CONTRATANTE
11.38 - Os relatórios de gerenciamento e/ou cronogramas deverão ser compatíveis
com o MS PROJECT
11.39 - A CONTRATADA deverá cumprir os prazos de entrega de cada etapa dos
serviços, estabelecidos no CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, sujeitando a
CONTRATADA às penalidades contratuais pelo descumprimento.
11.40 - O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO deverá atender, ainda, as seguintes
condições
1]..40.1 - Considerar todas as ATIVIDADES da Planilha Orçamentária, com grau de
detalhamento compatívelcom o planejamento de execução da CONTRATADA. em

(i) a itemízação conforme consta nas Planilhas de Etapas;
(ii) os preços, por item, distribuídos e totalizador em períodos mensais e etapas,
observado os limites do cronograma de desembolso;
(iii) o prazo máximo por etapas e rota
11.40.2 - Cronograma físico-financeiro dos serviços em barras: o físico terá
indicação, sobre cada segmento de barra, do percentualda etapa a ser executada
no período do segmento; o financeiro dará demonstrativos mensais e acumulados
(em percentagem sobre o valor global proposto);
].1.41 - No caso de eventuais acréscimos contratuais, na forma do Contrato, deverá
ser apresentado Cronograma próprio, separado e sem comprometer os percentuais
mensais estabelecidos
11.42 - Além do acima instituído "Cronograma Físico-financeiro", há de se
considerar outro igualmente admitido como parte integrante do contrato, intitulado
Cronograma de Desembolso Máximo por Período", a ser consolidado a partir do

valor total ofertado pela empresa a ser contratada e sobre o qual se aplicarão os
percentuais nele distribuídos em períodos mensais. Esse cronograma limita o valor
máximo que a P.M.P estará autorizado a pagar em cada período mensal,
ndependente dos valores efetivamente medidos pela Fiscalização
11.43 - Não haverá objeção quanto a valores do "Cronograma Físico-financeiro
serem superiores aos respectivos do "Cronograma de Desembolso Máximo por
Período", entretanto, para efeito dos pagamentos, isso não significa a supremacia
do primeiro sobre o segundo.
11.44 - Se no decorrer da execução contratual houver medições em valores
nferiores aos estabelecidos no "Cronograma de Desembolso Máximo por Período
as diferenças serão acumuladas, e disponibilizadas, nos períodos imediatamente
subsequentes.

especialpec
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11.45 - Se no decorrer da execução contratual houver medições em valores
superiores aos estabelecidos no "Cronograma de Desembolso Máximo por Período
as diferenças serão compensadas, ao máximo possível, nos períodos
imediatamente subsequentes
11.46 - A atualização a ser paga pelo contratante não incidirá nas diferenças a
serem compensadas nos períodos imediatamente subsequentes (em razão de
medições em valores superiores aos estabelecidos no Cronograma de Desembolso
Máximo por Período)

Compete a P.M.P
11.36 - Pagar à CONTRATADA o preço estabelecido na Cláusula Terceira, nos
termos ajustados neste contrato.

11.37 - Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, designando os
servidor(es) responsável( is).

CLÁUSULA DECIDA SEGUNDA

12.1 - Independentemente do serviço objeto do presente Contrato possuir ou não
Licença Ambientalem nome da P.M.P, a CONTRATADA deverá obter, antes do início
dos serviços, sem ânus para a P.M.P, todas as licenças ou autorizações ambientais
que sejam de sua responsabilidade e necessárias para a operacionalização dos
serviços e atividades que irá desenvolver, e para as áreas de apoio que irá utilizar
para execução do objeto contratado.
12.2 - A CONTRATADA deverá utilizar materiais terrosos e pedregosos somente de
áreas de empréstimo ou jazidas devidamente licenciadas ou autorizadas pelos
órgãos competentes, quando couber. Caso haja necessidade de utilizar áreas que
ainda não possuem licença a CONTRATADA deverá informar a P.M.P, com
antecedência, para que sejam tomadas as providências cabíveis;
12.3 - A CONTRATADA deverá adotar todas as precauções para evitar agressões ao
meio ambiente. mantendo o localde trabalho adequado às exigências de limpeza,
higiene e segurança.
12.4 - A CONTRATADA fica responsável, inclusive por atou de seus empregados,
pela preservação da flora e da fauna existente, de acordo com a legislação e
normas vigentes.
12.5 - A CONTRATADA se responsabilizará, sem ónus para a P.M.P, pela completa
desmobilização de todas as estruturas de apoio que venha a instalar para a
execução dos serviços, bem como pela recuperação/reabilitação das áreas
utilizadas, e pela adequada gestão dos resíduos (coleta, armazenamento e
destinação) por ela gerados na execução dos serviços;
12.6 - Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem ónus para a
Ad ministração :
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a) recuperação ou restauração por impacto ao meio ambiente que, por sua culpa
tenha ocorrido, nos termos definidos pelo órgão fiscalizador;

b) as multas que venham a ser aplicadas pelo órgão fiscalizador, por
descumprimento do que disposto neste Contrato
12.7 - Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativo às obrigações
previstas nesta Cláusula, se suportados pela P.M.P, serão descontados dos
pagamentos devidos à CONTRATADA ou das garantias oferecidas ou, ainda,
cobrados judicialmente, servindo para tanto o instrumento como título executivo
extraj udicial .

CLAUSU LA DECIDA TERCEIRA DAS SANCÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante
contratado à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições
13.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de
atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo
reajustado não atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado;
13.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o
cronograma de execução do contrato;
13.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas no item l0.2 deste
edital e na Lei 8.666/1993
13.2 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes
sanções ao licitante contratado:
(a) advertência;
(b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por
cento) sobre o saldo contratualreajustado não executado pelo particular;
(c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos, nos termos
do art. 87. 111, da Lei no 8.666/93;
(d) impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Estadual pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no
contrato e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o
licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
nidâneo ou cometer fraude fiscal, nos termos do art. 7o da Lei Ro l0.520/2002 e o
art. 28 do Decreto 2.458-R/2010;
(e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, em toda a Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
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Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base na alínea "c
13.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c"; "d" e "e" deste item, não são
cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa
compensatória por perdas e danos (alínea "b")
13.2.2 Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", a
autoridade competente submeterá sua decisão ao Secretário de Estado de Gestão e
Recursos Humanos - REGER. a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a
Administração Pública Estadual
13.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas
pelo Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos - REGER, competirá ao
órgão promotor do certame, por intermédio de sua autoridade competente, decidir
sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.
13.2.4 - Confirmada a aplicação de quaisquer das sanções administrativas previstas
neste item, competirá ao órgão promotor do certame proceder com o registro da
ocorrência no CRC/ES, e a REGER, no SICAF, em campo apropriado. No caso da
aplicação da sanção prevista na alínea "d", deverá, ainda, ser solicitado o
descredenciamento do licítante no SICAF e no CRC/ES.
13.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular
processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-
se as seguintes regras:
(a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do
certame deverá notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentação de
defesa prévia;
(b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de
recebimento, indicando, no mínimo: a conduta do licitante contratado reputada
como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se
pretende aplicar, o prazo e o localde entrega das razões de defesa;
(c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a
contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o
prazo será de lO (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser
observada a regra do art. 110 da Lei 8.666/1993;
(d) O licitante contratado comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças
de endereço ocorridas no curso do processo licitatórío e da vigência do contrato,
considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado,
na ausência da comunicação;
(e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua
apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e
adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante
que deverá ser exercido nos termos da Lei 8.666/1993;
(f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à
análise da Procuradoria Geraldo Estado do Espírito Santo
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13.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela
Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores
devidos ao licitante contratado, relativos às parcelas efetivamente executadas do
contrato ;
13.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas
acarretarem também a rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades
poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada;
13.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar
valor residualem desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial
da diferença.
13.7 - Sem prejuízo da aplicação das sanções acima descritas, a prática de
quaisquer ates lesivos à administração pública na licitação ou na execução do
contrato, nos termos da Lei 12.846/2013, será objeto de Imediata apuração
observando-se o devido processo legal estabelecido no marco regulatório estadual
anticorrupção

CIÁ

ECURSOSMA Oui

14.1 - A rescisão do presente contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições
previstas nos artigos 78 e 79 da Lei no 8.666/93, com aplicação do art. 80 da
mesma lei. se for o caso
14.2 - Em caso algum a P.M.P pagará indenização à CONTRATADA por encargos
resultantes da Legislação Trabalhista Previdenciária, Fiscal e Comercial, bem como
aqueles resultantes de atos ilícitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a
te rcei ros .

15.1 0 ato administrativo praticado no curso do contrato estará sujeito à
nterposição de recurso, nos termos do Art. 109 da Lei no 8.666/93 e incisa XXXIV
do Art. 5o da Constituição Federal, que deverá ser protocolado no endereço
mencionado neste Contrato
15.2 - Dos fitos da Administração referentes a este Contrato cabem:
15.2.1 - Recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da ciência do
Contratado da decisão, nos casos de
a) Aplicação das penas de advertência. multa ou de suspensão temporária.
b) Rescisão do contrato a que se refere o incisa l do art. 79 da Lei 8.666/93;
15.2.2 - Representação a Administração da P.M.P no prazo de 05 (cinco) dias úteis
da decisão relacionada com o objeto do Contrato, nas hipóteses não previstas no
Item anterior.
15.2.3 - Pedido de reconsíderação da decisão da Administração P.M.P que aplicar a
penalidade de declaração de inidoneidade, no prazo de lO (dez) dias da intimação
do ato, que deverá aprecia-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, podendo
reconsiderar ou, sendo mantida a decisão, encaminhar para análise da
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Administração da P.M.P, conforme previsão do art. 11, inc. X, da Lei Complementar
Ro 926/2019
15.3 - A comunicação e o procedimento de aplicação das penalidades observará o
que disposto no Item 13
].5.4 - Os recursos previstos nesta Cláusula terá efeito suspensivo.
15.5 - A aplicação das penalidades será decidida pela Administração da P.M.P,
sendo os eventuais recursos delas decorrentes dirigidos a própria administração,
que deverá aprecia-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, podendo reconsiderar ou,
sendo mantida a decisão, encaminhar para análise da Diretoria Colegiada - DICOL,
conforme previsão do art. 11, inc. X da Lei Complementar no 926/2019

CLÁUSULA DECIMA:;: SEXTA :i:+ DO ACOMPANHAMENTO,iiriscAtazACÃOliIE
RECEBIMENTO DOEl10BIET0

16.1 - A execução do presente contrato será acompanhada pelo gestor e fiscaldo
contrato designado pela P.M.P o Sr. Márcio Laiber Almeida, Matrícula 8494,e
Cristiano Barbosa de Oliveira, Matricula 8570, nos termos do art. 67 da Lei Ro
8.666/93, que deverá atestar a realização de seu objeto, sem o que não será
permitido qualquer pagamento.
16.2 - A Diretoria responsável pelo contrato designará formalmente, o(s)
servidor(es) responsável(is) pelo acompanhamento "in /oco" da execução do objeto
e das medições.
16.3 - O preposto da CONTRATADA deverá estabelecer, de comum acordo com o
gestor e fiscal do contrato, horários e datas regulares para tomarem decisões
necessárias à execução do objeto contratado
16.4 - Após a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATADA, mediante
requerimento ao dirigente do DER-ES, poderá solicitar o recebimento dos mesmos
16.5 - Os serviços concluídos poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério
da P.M.P, por meio de vistoria do responsável por seu acompanhamento e
fiscalização, que formalizará mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado.
16.6 - O termo circunstanciado citado no item 16.5 deve
16.6.1 - No caso dos serviços estarem EM CONFORMIDADE com os requisitos
preestabelecidos, explicitar esse fato no texto, que deverá ser datado e assinado
pelo responsável pelo recebimento
16.6.2 - No caso dos serviços apresentarem NAO CONFORMIDADE com os
requisitos preestabelecidos, relacionar os serviços desconformes, explicando as
razões das inconsistências, dando prazos para correção, que não poderão ser
superiores a 90 dias.
16.7 - Para o recebimento provisório, a Contratada deverá efetuar a entrega dos
catálogos, folhetos e manuais de montagem, operação e manutenção de todas as
nstalações, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos serviços,
nclusive certificados de garantia;
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16.8 - A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir. às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados,
cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que
sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no
Termo de Recebimento provisório.
16.9 - Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o dirigente do órgão
contratante designará uma comissão com no mínimo 03 (três) técnicos, que
vistoriará os serviços e emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
CIRCUNSTANCIADO, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais
16.10 - São condições indispensáveis para a efetiva emissão do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, a apresentação pela CONTRATADA dos seguintes
documentos
a) Certidão Negativa de Débito - CND;
b) Projeto como construído (As Bullt), utilizando as especificações do CREA/ES (ou
similar) para a elaboração do referido projeto.

16.11 - o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dos serviços, não isenta a
CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Código CiviIBrasileiro.

16.12 - Após a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia
prestada pela CONTRATADA será liberada e se em dinheiro, corrigida
monetariamente.

LÁtJSULA DÉi :ETIMA.n Di

17.1 - Representará a CONTRATADA na execução do ajuste, como preposto
Sr. Márcio Lamber Almeida, Matrícula 8494 e Cristiano Barbosa de Oliveira
Matricula 8570.

}NSABILI :lVIL

18.1 - A CONTRATADA será responsável por qualquer reparo ou conservação dos
serviços durante 60 (sessenta) dias após o seu recebimento definitivo, sem prejuízo
das responsabilidades previstas no Artigo 73, $2o, da Lei no 8.666/93 e artigo 618
do Código Civil.

.H GERAIS

19.1 - Não serão indenizados pela P.M.P, quaisquer despesas decorrentes de
mobilização e desmobilização de pessoale equipamentos, bem como de instalações
e retirada de canteiros e equipamentos, mesmo na ocorrência de qualquer tipo de
rescisão contratual
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19.2 - A P.M.P poderá a seu critério, mediante justificativa técnica, determinar a
complementação ou substituição de qualquer dos equipamentos disponibilizados, a
fim de melhorar a eficiência da execução contratual, sem que isso implique em
reequilíbrio de custos.
19.3 - A CONTRATADA estará obrigada a destinar pessoal suficiente para o
desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente equipados com
EPI (equipamento de proteção individual) e com uniformes, na cor laranja,
figurando nas costas dos mesmos a inscrição: "A SERVIÇO DA P.M.P", na cor preta.
19.4 - Â CONTRATADA é vedado prestar informações a terceiros sobre a natureza
ou andamento dos trabalhos, objeto deste Contrato, divulga-los através da
mprensa escrita e falada e/ou por outro meio qualquer de divulgação pública, salvo

quando autorizado por escrito pela P.M.P.
19.5 - Fica a contratada ciente de que deverá ser dada especial atenção aos
aspectos do meio ambiente durante a execução dos serviços de que se trata o
presente Contrato, a fim de minimizar os efeitos negativos de impacto ambiental
que por ventura sejam causados.
19.6 - Fica a CONTRATADA ciente de que, nos casos em que houver necessidade,
deverá providenciar, em nome da empresa, as licenças de exploração de lavras,
bem como o cumprimento das condicionantes ambientais, especialmente sua
recuperação. Semelhantemente, obter de quem de direito a competente outorga
parautilização,
ficando responsávelperante a legislação vigente.

CLÁUSUU ViaÉSiWA+l:OO FORO
20.1 - Fica eleito o foro da comarca de Piúma/Es, para dirimir qualquer dúvida ou
contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual
teor e forma, para igualdístribuição, para que produza seus efeitos legais.

PiÚma/Es, 28 de outubro de 2021

PAULO C.
PREMI

bLA PEREIRA
NICIPAL
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MACIEL GARCZH VELOZO
VLZ CONSTRUTORA LTDA

MACIEL GARCIA:
VELOZO

01932130799

tF B OU -nFB e-C >F
269S3ê4zÍ)C+)iB4

Testemunhas

Nome: Lorena Marln Ansslni
CPF: 097. 264.237-40

Nome: Rosilene M(lglÇXtllélÊ\b. Reinoso
CPF: 094. 072. 927- 03



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLUMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLUMA

CONTRATO 000101/2021

Processo: 009392 / 2021

CONTRATO NO 000101/2021

Empresa: VLZ CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 08.311.782/0001-91

Endereço: RUA DOUTOR GILSON SANTOS, 5 - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA - ES - CEP: 29102140

MACIEL GARCI
VELOZO:

01932130799

A=H:::l=1;=' : 11:111
Federaldo Bíasil- RFB. OU=RFB e-CPF A3. OUSE
BRANCO. 0U=26953847000184. 0U=PRESENCIA
CN;MACIEL GARCIA VELOZO
Razão: Eu estou apraval

Data: 2021-10-28 t6:4
Foxit Reaver Versão' 9.7

Secretaria )0000001 . SECRETARIA MUNfCtPAL DE ADMINISTRA CAO

Laia :ódigo :specificação     2uanlidade Jnitárlo  

  00001016

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS
PRÉ DIAS ADhlINISTRATIVO
unidades de saúde, unidades escolares e outras
ealfcações da administração puBlIca do muriçipio
de piÚma. Gom fornecimento de materiais e mão de
obra. conforme planllha em anexo ao prajeto básico   SERV 1.000 296 126.5 296 126.59

 
Secretaria aOD00009 - SECRETARIA MUNfC/PAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Lote ;ódigo   Marca un@ade      

  D0001C16

CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO [)E S=RVIÇUb UE

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS
PRÉDIOS ADhlINISTRATIVO
Jnldades de saúde. unidades escolares e outras
ed ligações da administração pública do município
de p úma. com forrecirrento de rrateriais e rrão de
)bra conforme planilha em anexo ao proleto básico   SERÁ    202 158,34

 
Secretaria D0000Q15 - DECRETAR:A MUNICIPAL DE EDUCA ÇÃO

  :ód④o :speeúicação Marca Jnidaae      

  030010le

hIANUTENÇÃO PRE\rENTIVA E CORRETIVA NOS
PRÉDIOS ADMINISTRATIV O
inidaaes de saüae unidades escolares e outras
edificações da administração pünlica do mumc pio
Je piÚrra, com fornecimento de mateHais e mào de
obra conforme pbanllra em anexo ao praceta Das ca   SER 1.00c 81

257 7 1 1 .81
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Vitória, sexta-feira. 29 de Outubro de 2'J2i

1022/2021, do Fundo Estaduâlde Saúde - FES, do
Governo do Estado do Espírito Santo, oriunda do
Pregão para Registro de Preços de Medicamentos

SERP Ro 487/2021, cujo objeto é a aquisição de
medicamentos
Valor: R$ 2.144.80(dois mne cento e quarenta
e quatro reais e oitenta centavos)

Objeto: Adesão à Ata de Registro de Preços
no'1012/2021, do Fundo Estadual de Saúde
FES. do Governo do Estado do Espírito Santo,
oriunda do Pregão para Registro de Preços de
Medicamentos - SERP no 443/2021, cujo objeto
é a aquisição de medicamentos.
Valor: R$ 2.150,00 (dois milcento e cinquenta
reais )

Piúma/ES, 28 de outubro de 2021
Secretaria Municipal de Saúde Plúma/ES, 28 de outubro de 2021

Secretaria Municipal de Saúde
ADESÃO NO 090/2021
Processo Administrativo no 9.957/2021
Contratante: Prefeit.ura Municipalde Piúrpa/ES
Contratada: CRiSTALiA PRODUTOS QUÍMICOS
FARMACEUTICOS LIDA
CN PJ no : 44.734.671/000 1-5 1
Objeto: Adesão à Ata de Reg.astro.de.Preços
no'0943/2021, do Fundo Estadual de Saúde
FES. do Governo do Estado do Espírito Santo,
oriunda do Pregão para Registro de Preços de
Medicamentos : SERP no 430/2021, cujo objeto
é a aquisição de medicamentos

flor: R$ 151,25 (cento e cinquenta e um reais
/ante anca centavos)

Protocolo 739808

CONTRATO NO 101/2021
ADESÃO A ATA REGISTRO DE.PREÇO
NO 009/2020, PREGÃO ELETRÕNICO NO 004/2020,
PROCESSO NO 86350323/2019 do Departamento
de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo
DER/ES
PROCESSO N .a 9392/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
PLUMA/ES - CNPJ NO 27.165.695.Í000J:18
CONTRATADO: yLZ CONSTRUTORA LTDA, inscrita
no CNPJ sob o no 08.311.782/0001-91
OBJETO: Os serviços objeto do presente contrato
consistem na prestação de serviços de manytençao
preventiva e corretiva nos prédios de edificações
da Administração Pública da Prefeitura Municipal
de Piúma.' 'conforme descritos na planilha
orçamentária, no Anexo l deste instrumento

Piúma/ES, 28 de outubro de 2021
Secretaria Municipal de Saúde
ÃÕESÃ0 ã'o ãit/2021

M EDICAM ENTOS EIREL]
CNPJ no : 34.729.047/0001-02
Objeto: Adesão à Ata de Reg.astro .de.Preços
1;-'1048/2021, do Fundo Estadual de. Saúde
FES. do Governo do Estado do Espírito Santo,
oriunda do Pregão para Registro de Preços. de
Medicamentos -' SEkP no 4ç2/2021, cujo objeto
é a aquisição de medicamentos
Valor:' R$'2.056,20 (dois mll e cinquenta seis
reais e vi nte centavos)

Valor Global :R$ 1.755.996,74(um
milhão setecentos e cinquenta e
cinco mil, novecentos e noventa
e seis reais e setenta e quatro
centavos)

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
30/10/2021 a 29/10/2022

Piúma/ES, 28 de outubro de 2021
:cretaria Municipal de Saúde Plúma/ES, 28/10/2021

ADESÃO NO 092/2021
Processo Administrativo no 9.959/202] ,
Contratante: Prefeitura Municipalde Piúma/ES.
Contratada: PRATI DONADUZZI E CIA LIDA
CNPJ no: 73.856.593/0001-66
Objeto: Adesão à Ata de Reg.astro .de.Preços
1;-'0987/2021, do Fundo Estadual de Saúde
FES.'do Governo do Estado do Espírito Santo,
oriunda do Pregão para Registro de Preços. de
Medicamentos 'SERP Ro 46é/2021, cujo objeto
é a aquisição de medicamentos.
Valor: R$ 310,40 (trezentos e dez reais e
quarenta centavos)

Paulo Censo Cola Pereira
Prefeito Municipal Protocolo 740385

CONTRATO NO 102/2021

de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo
DER/ES

CONTRATADO: yLZ CONSTRUTORA LTDA, inscrita
no CNPJ sob o Ro 08.311.782/0001-91
OBJETO: Os serviços objeto do presente contrato
consistem na prestação de sewiços de man1ltenção
preventiva e corretiça..nos .prédios de edificaçÊ1:3
da Administração Pública da Prefeitura Municipal
de Piúma, conforme descritos na planilha
orçamentária, no Anexo l deste instrumento

Piúma/ES, 28 de outubro de 2021
Secretaria Municipal de Saúde

ADESÃO NO 093/2021
Processo Administrativo no 9.963/2021
Contratante: Prefeitura Municipalde Piúma/ES
Contratada: NSA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAM ENTOA EIRELI
CNPJ no : 34.729.047/000 1-02
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