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Contrato no 002/2019
Pregao no 003/2019
Processo n° 86277227

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
FAZEM 0 ESTADO DO ESPIRITO
SANTO, POR INTERMEDIO DA
SECRETARIA DE ESTADO DE
CONTROLE E TRANSPARENCIA E A
EMPRESA CUSTOMIZE SERVIOS
EIRELI - ME PARA A PRESTAcAO DE
SERVIOS DE LIMPEZA,
coNsERvAcAo, COPEIRAGEM E
MANUTENcAO PREDIAL (ARTIFICE).

O ESTADO DO ESPIRITO SANTO, por intermédio da Secretaria de Estado de
Controle e Transparência, adiante denominada CONTRATANTE, Orgao da
Administraçao Direta do Poder Executivo, inscrita no CNPJ sob o n°
31.777.550/0001-45, corn sede na Avenida Governador Bley, 236, EdifIcio Fábio
Ruschi, 6° e 8° andar, Centro, Vitória/ES, CEP 29.010-150, representada pelo
legalmente pelo Secretário de Estado de Controte e Transparência Sr. Edmar
Moreira Camata, brasileiro, casado, servidor püblico, CPF/MF n° 085.598.757-
00, residente e domiciliado em Vita Vetha/ES, e a Empresa CUSTOMIZE
SERVIOS EIRELI - ME, doravante denominada CONTRATADA, corn sede na
Rua do Carinho, Pavimento 02, IIha dos Bentos, Vila Veiha/ES, CEP 29.104-352,
inscrita no CNPJ sob o n° 27.335.066/0001-99 neste ato representada peto
Representante Legal Sr. HonOrio Sabino Pereira JUnior, brasileiro, solteiro,
Administrador, ajustam o presente CONTRATO DE PRESTAcAO DE
SERVIOS DE LIMPEZA, CONSERvAcAO, COPEIRAGEM E MANUTENcAO
PREDIAL (ARTIFICE), nos termos da Lei 8.666/1993, de acordo corn os terrnos
do processo acima mencionado, parte integrante deste instrumento
independente de transcriçao, juntamente corn a Proposta apresentada pela
CONTRATADA, ficando, porem, ressalvadas como nao transcritas as condicOes
nela estipuladas que contrariem as disposiçOes deste CONTRATO, que se
regera pelas ClAusutas Seguintes.

I - CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 -O presente Contrato tern par objeto a prestacao de servicos tirnpeza,
conservacao, copeiragem e manutencao predial (artIfice), incluindo a
fornecirnento de todos as equipamentos necessários, conforme discriminado no
Anexo I do Edital.

1 .2 - Integram este Contrato, corno partes indissociáveis e independentemente
de transcriçao, as seguintes anexos:

(a) a Edital e todos as seus Anexos;

(b) a Proposta Cornercial da Contratada.
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2- CLAUSULA SEGUNDA: DO REGIME DE EXECUAO

2.1 - Flea estabelecido o regime de execuçao indireta, sob a modalidade
empreitada por preco global, nos termos do art. 10, II, "a" da Lei 8.666/1993.

3 - CLAUSULA TERCEIRA: DO PREçO, DA REVISAO E DO REAJUSTE

3.1 - Pelo servico contratado, a Contratada receberá mensalmente, a
importância de R$ 14.299,90 (quatorze mu, duzentos e noventa e nove reals
e noventa centavos), e nele deverão estar inclusos todas as espécies de
tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão -de -

obra, instalacOes e quaisquer despesas inerentes a execucão do objeto
contratual.

3.2 - Em caso de desequilibrio da equaçao econOmico-financeira, serão
adotados os critérios de revisão ou reajustamento, conforme o caso, como forma
de restabelecer as condicOes originalmente pactuadas.

3.3 - A revisâo poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência contratual, desde
que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisivel,
superveniente a formalizaçao da proposta, que importe, diretamente, em
majoracao ou minoracao de seus encargos.

3.3.1 - Em caso de revisão, a alteracao do preco ajustado, além de obedecer
aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional
a modificaçao dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de
memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.3.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, nao se incluem aqueles
eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite a parte interessada
a sua afericao ao tempo da formulacao/aceitacao da proposta, bem como
aqueles decorrentes exclusivamente da variacao inflacionâria, uma vez que
inseridos, estes ültimos, na hipOtese de reajustamento.

3.3.3 - Não será concedida a revisão quando:

(a) ausente a elevacao de encargos ategada pela parte interessada;

(b) o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da
formulacao da proposta definitiva ou após a finalizaçao da vigencia do
contrato;

(c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoracao dos
encargos atribuidos a parte interessada;

(d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracao de seus
prOprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da
ocorrência do evento.
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(e) houver alteraçaa do regime jurIdico-tributário da Contratada, ressalvada a
hipOtese de superveniente determinacao legal.

3.3.4 - A revisão será efetuada par rneio de aditamenta contratual, precedida
de análise pela Secretaria de Estado de Controle e Transparência - SECONT
e Procuradoria Geral do Estado.

3.4 - 0 reajuste será adotado, abrigatoriarnente, coma forma de compensacaa
dos efeitos das variacoes inflacianárias, nas hipOteses e nas termos
estabelecidas nos itens seguintes:

3.4.1 - Os encargos relacionadas no quadro "Compasicaa dos Custos corn
Insumos", contido no Formulário de Composicao dos Custas (Anexo IC)
serãa reajustados corn base no INFO - IBGE (Indice Nacional de Preços aa
Consurnidar), au outra que vier a substitui-Io, observado a interregna rninirno
de urn ano, a cantar da data lirnite para apresentacaa da propasta au da data
do Ultirno reajustamento. No entanto, caso a despesa já tenha sido incluida
em Canvencao au Dissidio Coletivo de Trabalho (ex: treinamento, vale -

transporte etc.), a alteracao submeter-se-á, exclusivarnente, as regras
indicadas no item 3.5, ainda que a despesa nãa astente natureza
rernuneratOria. Fica vedado a duplo reajustarnenta sabre urna rnesrna
despesa (reajustarnento par acordo trabaihista corninada corn reajustamento
pela INPC).

3.4.2 - 0 reajuste será efetuado por meio de sirnples apastilamento, nos
termas do art. 65, § 8°, da Lei 8.666/1993, dispensada a análise previa pela
Procuradaria Geral do Estada.

3.5 - Os encargas relacianados no item "I - Rernuneracao", cantido no quadra
"Carnposicao dos Custos corn a Mãa-de-Obra", do Formulário de Cornposicao
dos Custas (Anexo I.C), sero reajustados em conformidade corn a canvençao
au dissidio caletivo de trabalho, forrnalizando-se a alteracao par meio de Terrno
Ad itivo.

3.5.1 - E vedada a inclusãa, par acasiãa da repactuaçao, de beneficias näo
previstos na praposta inicial, exceto quanda se tarnar obrigatOrios par forca
de Iei, convencaa au dissidio caletivo de trabaiho.

3.6 - A criacaa, alteracaa ou extincaa de quaisquer tributas, incluindo -se as
relacionados nos quadras "II - Encargos Sociais" e "Despesas corn Tributos",
contidas no Formulário de Cornposicaa dos Custas (Anexo I.C), quando
acorridas apOs a data de apresentaçao da propasta definitiva e desde que
acarretem carnpravada repercussao no equilibria econômica-financeira deste
cantrata, implicarão a revisãa de precas para rnais ou para menas, adatanda -se
camo indice de correcaa a aliquota prevista na lei respectiva.

3.7 - As revisOes e reajustes a que a contratada fizer jus, mas que não forem
requeridas formalrnente durante a vigencia deste Cantrato serão consideradas
renunciadas corn a assinatura da prorrogacao cantratual corn base no art. 57, II,
da Lei 8.666/1993, ou cam o encerramento do Contrato.
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3.8 - No caso de prorrogacao deste Contrato sem expressa ressalva no
respectivo Termo Aditivo do direito da Contratada ao recebimento da importância
devida a tItulo de reajuste ou revisäo, em qualquer de suas hipOteses, relativa a
periodo anterior a sua assinatura, caracterizará renüncia irretratável a esse
direito.

4- CLAUSULA QUARTA: DAS CONDIçOES DE PAGAMENTO

4.1 -A Contratante pagara a Contratada pelo servico efetivamente prestado no
mês de referência, vedada a antecipacao, na forma abaixo:

4.1.1 - Caberá a Contratada no 10 dia ütil após a conclusäo da parcela
comunicar por escrito a Contratante tal fato, devendo a Administraçao receber
o objeto na forma do presente contrato.

4.1 .2 - ApOs recebimento definitivo do objeto, na forma deste Contrato, a
Contratada deverá apresentar a fatura, em no máximo 02 (dois) dias üteis.

4.1.3 - A fatura será paga ate o 100 (décimo) dia ütil após a sua apresentacao.

4.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos
seguintes termos:

12 ND
VM =VFX ThjdX 360

Onde:
VM = Valor da Multa Financeira.
VF = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.
ND = Nümero de dias em atraso.

4.3 - lncumbirão a Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da
fatura devida, a ser revisto e aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva
discriminacao dos servicos efetuados, o memorial de cálculo da fatura.

4.4 - A liquidação das despesas obedecerá, rigorosamente 0, estabelecido na
Lel 4.320/1964, assim como na Lei Estadual 2.583/1971.

4.5 - Se houver alguma incorrecao na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será
devolvida a Contratada para correcao, ficando estabelecido que o prazo para
pagamento será contado a partir da data de apresentaçao na nova Nota
Fiscal/Fatura, sem qualquer onus ou correção a ser paga pela Contratante.

4.6 - Na hipOtese da indisponibilidade temporária do Indice, a Contratada emitirá
a fatura considerando o Indice de reajuste utilizado no mês anterior ao de
referéncia, ficando a diferença para emissão "a posteriori", quando da
disponibilidade do indice definitivo, para acerto na fatura seguinte, sem
reajustes.
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5 - CLAUSULA QUINTA: DO FATURAMENTO

5.1 - Deverá a CONTRATADA apresentar nota fiscal/fatura que:

5.1.1 - Registre o valor dos servicos, o valor liquido da nota e o valor dos
impostos sujeitos a retencao na fonte, inclusive o ISSQN (quando for o caso),
os quais serão retidos e recoihidos diretamente pela CONTRATANTE;

5.1.1.1 -A critério da CONTRATANTE, poderá ser exigida da
CONTRATADA a apresentaçao das gulas de recolhimento de tributos
sujeitos a retencao na fonte, especialmente no caso de municIpios que não
a disponibilizem pela internet.

5.1 .2 - No que se refere a impostos não sujeitos a retençao na fonte, seja
instrulda corn anexos que cornprovern o recolhirnento dos Tributos incidentes,
relativos ao faturamento do mês imediatamente anterior ao do faturarnento
que estiver sendo apresentado;

5.2- Em cumprirnento ao disposto na Lei Estadual 5.383/1997 e no Decreto
Estadual 1 .938-R/2007, os pagamentos devidos pela CONTRATANTE sO
poderao ser efetuados após o CONTRATADO apresentar relatOrio especificado
a ser anexado a nota de empenho, contendo comprovantes de quitação pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato, bern como declaracao formal do Contratado, sob as penas
da Lei, de que se encontra em regularidade quanto a essas despesas.

5.3 - As Guias mencionadas no item anterior teräo que ser de recolhimento
individualizado para o presente contrato e estar acompanhadas da relacao dos
empregados envolvidos nos trabalhos no mês de referência.

5.4 - Quanto ao INSS, na GRPS deverá constar do campo OUTRAS
lNFoRMAcoEs, os seguintes dados:

(a) Nome e CNPJ da empresa tornadora;

(b) NUmero, data e valor total das Notas Fiscais de servicos as quais se
vi n Cu Ia rem;

(c) NUmero do contrato;

(d) NUrnero efetivo de empregados.

5.5 - A Contratante solicitará folha de pagarnento, individualizada deste
Contrato, dos empregados envolvidos nos trabalhos.

5.6 - Para efeito do recebimento da ültima Nota Fiscal, outérmino do contrato,
deverá a Contratada apresentar a Certidäo Negativa dos Orgaos competentes, -

relativas ao INSS, FGTS, ISS, nao dispensando a apresentacao dos demais
documentos exigidos nesta cláusula.
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6 - CLAUSULA SEXTA: DAS RETENOES CAUTELARES EM CASO DE
INADIMPLEMENTO DE OBRIGAçOES TRABALHISTAS E
PREVIDENCIARIAS

6.1 - Quando nao demonstrado o cumprimento tempestivo e regular das
obrigaçoes previdenciárias e trabaihistas, inclusive o pagamento de salários,
benefIcios diversos e as relativas ao FGTS, poderá a Administracao efetuar
descontos nas faturas e realizar Os depósitos ou pagamentos diretamente aos
trabalhadores, ate o momento da regularizaçao, sern prejuizo das sancoes
cabIveis.

6.1.1 - Quando não for possivel a realizaçao desses pagarnentos pela propria
Administraçao, por falta da documentacao pertinente, tais como foiha de
pagamento, guias de recoihimento e termos de rescisão dos contratos de
trabalho, e a empresa se recusar a fornecê-los, a Procuradoria Geral do
Estado deverá ser irnediatamente comunicada, a urn de que sejam adotadas
providências corn o objetivo de utilizar o crédito exciusivamente no pagamento
das verbas trabaihistas e previdenciárias.

6.2 - No caso de reclarnacao trabalhista em desfavor da empresa, relacionada a
funcionário vinculado a este Contrato, poderá a Administraçao efetuar descontos
nas faturas para retenção cautelar de valores ate o lirnite estimado da
condenacao.

6.2.1 - Efetuada a retençao, a Adrninistraçao solicitará manifestaçao da
Procuradoria Trabaihista da Procuradoria Geral do Estado sobre a existéncia
de risco de responsabilizaçao subsidiária, assim corno sobre o montante
estirnado da condenacao.

6.2.2 - Na hipOtese de se constatar que inexiste risco de responsabilidade
subsidiária, os valores retidos serão pagos, assim como seräo pagos os
valores excedentes a estirnativa de condenacao.

6.3 - Efetuada ou não a retençao, permanece Integra e exciusiva a
responsabilidade da empresa pelo pagarnento das obrigaçoes previdenciárias e
trabalh istas.

7 - CLAUSULA SETIMA: DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL

7.1 -0 prazo de vigência contratual terá inicio no dia 01.10.2019 eterá duraçao
de 12 (doze) meses.

7.2 - A prorrogaçao poderá ser admitida nos termos do art. 57 da Lei 8.666/1993,
mediante prévia justificativa e autorizacao da autoridade competente, devendo
ser precedida, ainda, de manifestacao da Procuradoria Geral do Estado do
Espirito Santo.

7.3 - Ocorrendo a hipOtese prevista no inc. II do art. 57 da Lei 8666/1993, a
duracao do contrato poderá sofrer prorrogacao por sucessivos periodos, limitada
a 60 (sessenta) meses, desde que cumpridas as formalidades acima indicadas
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e demonstrado, nos autos, que a medida importará em obtençao de precos e
condicoes mais vantajosas para a Administracao.

8- CLAUSULA OITAVA: DA DOTAçAO ORçAMENTARIA

8.1 - Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este
Contrato correrão na atividade 04.122.0189.2070, Elemento Despesa 3.3.90.37-
02/04/05, do orcamento da SECONT para o exercIcio de 2019.

9- CLAUSULA NONA: DA GARANTIA DE EXECUçAO CONTRATUAL

9.1 - A CONTRATADA prestará garantia de execucao contratual no valor de R$
8.579,94 (oito mil, quinhentos e setenta e nove reais e noventa e quatro
centavos), na modalidade de SEGURO GARANTIA, correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato, no prazo máximo de 30 (trinta) dias
Uteis do inIcio de sua vigencia.

9.2 - Sem prejuIzo das demais hipOteses previstas no contrato e na
regulamentaçao vigente, a garantia poderá ser utilizada para o pagamento de:

9.2.1 - PrejuIzos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

9.2.2 - PrejuIzos causados a Administracao ou a terceiros decorrentes de
culpa ou dolo durante a execução do contrato;

9.2.3 - Multas aplicadas pela Administracao a CONTRATADA;

9.2.4 - Obrigacoes trabaihistas e previdenciárias de qualquer natureza, não
adimplidas, quando couber.

9.3 - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá
abranger um perlodo de mais 3 (três) meses apOs a término da vigenc!a
contratual.

9.4 - No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigencia,
a garantia deverâ ser ajustada a nova situação ou renovada, nas mesmas
condicoes e parâmetros da contratacao, evitando -se a interrupcao da
continuidade da cobertura pela garantia.

9.5 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente, a CONTRATADA
obriga -se a fazer a respectiva reposicao no prazo maxima de 10 (dez) dias Uteis,
contados da data em que for notificada.

9.6 - A inobservância do prazo fixado para apresentacao ou renovacao da
garantia acarretará a aplicaçao de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do
valor do contrato par dia de atraso, ate a máximo de 5% (cinco por cento), o qual
poderá ser glosado de pagamentos devidos.
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9.6.1 - 0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Adrninistraçao a
promover a bloqueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, ate o limite
de 5% (cinco por cento) do valor anual do cantrato, a tItulo de garantia.

9.6.2 - A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir a bloqueio
efetuado com base nesta cláusula por quaisquer das modalidades de garantia
previstas em lei, sem prejuIzo da manutencaa da multa aplicada.

9.7 - Será considerada extinta e liberada a garantia:

9.7.1 - Corn a devolucaa da apôlice, carla fianca ou autorizacao para a
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaraçao da CONTRATANTE de que a CONTRATADA
cumpriu todas as obrigacOes contratuais;

9.7.2 - No prazo de 03 (três) meses após a término da vigência do contrato,
caso a Administraçao nao cornunique a ocorrência de sinistros, quando a
prazo será ampliado, nas termos da comunicacao.

10 - CLAUSULA DECIMA: DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1 - Compete a Contratada:

(a) Executar o servico ajustado nos termos deste contrato e seus anexos, por
intermédio exciusivo de seus ernpregados;

(b) Fornecer a Contratante, se solicitado, a relaçaa nominal de empregados
encarregados de executar a servico contratado, indicando nUmero da
carteira de trabalho, a data da contrataçao e do registro no Ministério do
Trabalho, atualizando -a no prazo máximo de 05 (cinco) dias, em caso de
substituicao de qualquer ernpregado;

(c) Fornecer a Contratante, se solicitado, a relacao nominal de empregados
encarregados de executar a servico contratado, indicando nürnero da
carteira de trabalho, a data da contrataçãa e do registro no Ministério do
Trabalho, atualizando-a no prazo maxima de 05 (cinco) dias, em caso de
substituicao de qualquer empregado;

(d) Efetuar a pagamento de seus empregados no prazo da Lei,
independentemente do recebimento da fatura;

(e) Elaborar folha de pagamento individualizada referente a este Contrato;

(1) Manter seus empregados devidamente uniformizados, diferenciados dos
servidores estaduais, identificados par rneia de crachás contendo a name
de cada urn, assim coma a name da ernpresa;

(g) Fornecer todo equipamento necessárias a execucao do serviço
contratado, sejam eles industriais ou domésticos, as quais deverãa ser de
qualidade camprovada;
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(h) Utilizar para guarda de material e outras atividades auxiliares dos servicos
objeto da presente, as instalacOes da Contratante, obrigando -se a manté-
las, durante a vigência contratual, dentro do exigido pela Delegacia
Regional do Trabalho (DRT);

(I) Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e cornerciais
resultantes da execuçao deste Contrato, especialmente o INSS, FGTS e
ISS, anexando a cada fatura apresentada a Contratante, a comprovacao
do efetivo recolhimento dos valores correspondentes a fatura do rnês
anterior. Não serâ permitida a apresentaçao de CertidOes Negativas corno
comprovaçao do pagamento dos encargos acima mencionados;

(j) Ernitir documentos fiscais e trabalhistas individualizadas referentes a este
Contrato;

(k) Efetuar inscriçao de matricula individual no cadastro especIfico do INSS
(CEI) referente a este contrato, se for necessário;

(I) Cercar seus empregados das garantias e protecoes legais nos termos da
Legislacao Trabalhista, inclusive em relacao a higiene, seguranca e
medicina do trabaiho, fornecendo os adequados equipamentos de
seguranca e protecao individual a todos os componentes de suas equipes
de trabalho ou aqueles que, por qualquer motivo, estejarn envolvidos corn
os servicos;

(m) Utilizar, na execucao do servico contratado, pessoal que atenda, dentre
outros, os seguintes requisitos: ser alfabetizado; possuir qualificaçao para
o exercIcio das atividades que Ihe forem confiadas; possuir bons princIpios
de urbanidade; e pertencer ao quadro de empregados da Contratada.

(n) Registrar as ocorrências havidas durante a execucão do presente
Contrato, de tudo dando ciência a Contratante, respondendo integralmente
por sua ornissäo;

(o) Cumprir corn zelo, perfeiçao, higiene, eficiência e pontualidade os servicos
a serern contratados, em consonância corn as norrnas e padrOes
aplicáveis;

(p) Observar, na execucao dos servicos, programacao previarnente
estabelecida pela Contratante;

(q) A Contratada deverá racionar o uso de energia, rnantendo acesas sornente
as lârnpadas dos locais onde os servicos estiverem sendo executados e,
no término destes, desligá-las;

(r) A Contratada deverá racionar o uso de água, verificando possIveis
vazamentos e cornunicando-os a Contratante;

(s) Subrneter ao exarne da Fiscalizacao todo o equiparnento a ser ernpregado
na prestacao do servico;
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(t) Responsabilizar-se par quaisquer danos causados ao patrimônio da
Contratante, por pessoas integrantes de suas equipes de trabaiho;

(u) Manter, durante a vigencia do contrato, todas as condicoes de habilitaçâo
e qualificaçao exigida na licitação;

(v) Observar vedacao da subcontrataçao no todo ou em parte, do objeto
contratado

(w) Informar, imediatamente, ao Contratante eventual alteracao do regime de
tributacao (lucro presumido, lucro real, lucro arbitrado ou Simpes).

(x) Visando ao regular cumprimento do contrato firmado cam a Administracao
PUblica, a CONTRATADO, nos termos do Decreto 2.460-R/2010, se obriga
a efetivar a contratacao de mão -de-obra necessária a execucao da obra
ou servico advinda do sistema penitenciário estadual, no percentual de 6%
(seis par cento) da mão-de-obra total para a execuçao do objeto contratual,
nos termos do art. 36 da Lei 7.210/1984.

w.1) Para tanto, deverá a CONTRATADO, no prazo maxima de 05 (cinco)
dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato, formular pedido
par escrito ao CONTRATANTE, onde especificará a quantidade e os
servicos que serão prestados pelos trabalhadores a serem contratados.

w.2) No prazo maxima de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do
requerimento formulado pelo CONTRATADO, onde especificará a
quantidade e as servicos que serão prestados pelos trabalhadores a serem
contratados, a CONTRATANTE se obriga a apresentar a relacao dos
trabalhadores aptos a contratacao.

w.3) Visando ao cumprimento da obrigacao acima mencionada, a
CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dais) dias corridos, contados do
requerimento formulado pelo CONTRATADO, solicitará a SECRETARIA
DE ESTADO DA JUSTIA - SEJUS - a relacao dos trabalhadores aptos a
contratacaa, considerando a quantidade e as serviços que serão prestados
pelos trabalhadores a serem contratados, devendo a SEJUS fornecer par
escrito a relacao solicitada, assim coma as respectivas contas para as
depOsitos dos salários dos trabathadores, no prazo maxima de 08 (oito)
dias corridos, contados da solicitaçao, nos termos do art. 37 da Lei 7210/84.

w.4) 0 atraso na farmalizacao da contratação da mão -de-obra mencionada,
par culpa exclusiva do CONTRATANTE ou da SEJUS, nao ensejará
qualquer gravame ou penatidade ou CONTRATADO. 0 naa cumprimento
dessa obrigaçao, por parte do CONTRATADO, importará em rescisão do
contrato firmado cam a Administracao PUbtica, sem prejuizo das demais
consequências previstas na Lei 8.666/1993.

(y) Observar as disposiçOes da Portaria SEGER n° 49-R;

(z) Adotar todas as pravidências necessárias para regularizacao de seu
regime tributário junta aos Orgaos competentes;



GOVERN000ESTADO
DO ESPRITO SANTO
Secretario de CentroIeeTrenspard:;cii

(aa) Identificar visualmente Os auxiliares de serviços gerais corn direito
ao adicional de insalubridade, seja através de uniforme e/ou equipamento
de protecao individual diferenciados, de acordo corn o grau de
insalubridade, nos termos da Portaria SEGER/PGE/SECONT n° 006-
R/2015.

(bb) Dotar seus empregados de equipamentos de protecao individual
(seguranca), quando necessários, conforme preceituado pelas Normas de
Seguranca e Medicina do Trabalho;

10.2 - Compete a Contratante:

(a) Efetuar a pagamento do preco previsto nos termos deste contrato;

(b) Definir Os locais em que seräo executadas as tarefas ajustadas;

(c) Designar servidor(es) responsável(is) pelo acompanhamerito e
fiscalizacao da execucao dos servicos.

11 - CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DAS SANçOES ADMINISTRATIVAS

11.1 - 0 atraso injustificado na execucao do contrato sujeitará o licitante
contratado a aplicacao de multa de mora, nas seguintes condicOes:

11 .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 nao atendido, caso a contrato encontre -se parcialmente
executado;

11 .1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade corn o
cronograma de execuçâo do contrato;

11 .1.3 - A aplicacão da multa de mora näo impede que a Administracao
rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sancoes previstas no
item 10.2 deste edital e na Lei 8.666/1993.

11 .2 - A inexecucao total ou parcial do contrato ensejará a aplicacao das
seguintes sançoes ao licitante contratado:

(a) advertência;

(b) multa compensatOria por perdas e danos, no montante de ate 10% (dez
por cento) sobre a saldo contratual reajustado näo executado pelo
particular;

(c) suspensao ternporária de participacão em licitacao e impedimento de
contratar corn a Administracao Püblica, por prazo nao superior a 02 (dois)
anos;

(d) impedimento para licitar e contratar corn a Administraçao PUblica Estadual,
Direta ou Indireta, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, sem prejuIzo das
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multas previstas em edital e no contrato e das demais cominaçOes legais,
especificamente nas hipoteses em que o licitante, convocado dentro do
prazo de validade da sua proposta, nao celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentacao falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execuçao de seu objeto, nao mantiver a
proposta, faihar ou fraudar na execucao do contrato, comportar-se de
modo inidOneo ou cometer fraude fiscal;

(e) declaracão de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao
PUblica, em toda a Federaçao, enquanto perdurarern os motivos
determinantes da puniçao ou ate que seja promovida a reabilitacao
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Adrninistracao pelos prejuIzos
resultantes e após decorrido o prazo da sancao aplicada corn base na
alinea "c".

11.2.1 - As sancöes previstas nas alIneas "a", 'c"; "d" e "e" deste item, nao são
cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente corn a multa
compensatOria por perdas e danos (alinea "b").

11 .2.2 - Quando imposta uma das sancOes previstas nas alineas 'c", "d" e "e",
a autoridade competente submeterá sua decisão ao Secretário de Estado de
Gestão e Recursos Humanos - SEGER, a fim de que, se confirmada, tenha
efeito perante a Administraçao PUblica Estadual.

11 .2.3 - Caso as sancOes referidas no paragrafo anterior não sejam
confirrnadas pelo Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos -

SEGER, competirá ao órgão promotor do certame, por intermédio de sua
autoridade competente, decidir sobre a aplicacão ou não das demais
modalidades sancionatôrias.

11 .2.4 - Confirrnada a aplicacao de quaisquer das sancoes administrativas
previstas neste item, competirá ao Orgao promotor do certame proceder corn
o registro da ocorrência no CRC/ES, e a SEGER, no SICAF, em campo
apropriado. No caso da aplicacao da sançao prevista na alInea "d", deverá,
ainda, ser solicitado o descredenciamento do licitante no SICAF e no CRC/ES.

11 .3 - As sancoes administrativas sornente seräo aplicadas rnediante regular
processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditOrio,
observando -se as seguintes regras:

(a) Antes da aplicacao de qualquer sançao administrativa, o Orgão promotor
do certame deverá notificar o licitante contratado, facultando-Ihe a
apresentacao de defesa previa;

(b) A notificacao deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência corn
aviso de recebimento, indicando, no mInirno: a conduta do licitante
contratado reputada como infratora, a motivação para aplicacão da
penalidade, a sancão que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega
das razOes de defesa;
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(c) 0 prazo para apresentacao de defesa previa será de 05 (cinco) dias üteis
a contar da intimacao, exceto na hipótese de declaracao de inidoneidade,
em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos
os casos, ser observada a regra do art. 110 da Lei 8.666/1993;

(d) 0 licitante contratado comunicará ao órgao promotor do certame as
mudancas de endereço ocorridas no curso do processo licitatOrio e da
vigência do contrato, considerando -se eficazes as notificaçOes enviadas
ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicacao;

(e) Ofertada a defesa previa ou expirado o prazo sem que ocorra a sua
apresentacao, o Orgao promotor do certame proferirá decisão
fundamentada e adotará as medidas legais cabIveis, resguardado o direito
de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei
8.666/1993;

(f) 0 recurso administrativo a que se refere a alInea anterior será submetido
a análise da Procuradoria Geral do Estado do EspIrito Santo.

11 .4 - Os montantes relativos as multas moratOria e compensatOria aplicadas
pela Administracao poderao ser cobrados judicialmente ou descontados dos
valores devidos ao licitante contratado, relativos as parcelas efetivamente
executadas do contrato;

11 .5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicacao das multas
acarretarem também a rescisão do contrato, os valores referentes as
penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela
contratada;

11 .6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos as multas
restar valor residual em desfavor do licitante contratado, e obrigatária a cobranca
judicial da diferenca.

11 .7 - Sem prejuIzo da aplicacao das sancoes acima descritas, a prática de
quaisquer atos lesivos a administração pUblica na licitacao ou na execução do
contrato, nos termos da Lei 12.846/2013, será objeto de imediata apuracão
observando-se o devido processo legal estabelecido no marco regulatOrio
estadual anticorrupcao.

12 -CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA SUPERVENIENTE
IRREGULARIDADE FISCAL OU TRABALHISTA

12.1 - Constatado que o CONTRATADO não se encontra em situacao de
regularidade fiscal ou trabalhista, o mesmo será notificado para no prazo de 10
(dez) dias Uteis regularizar tal situacao ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, 0

observando-se o procedimento de aplicacao de sancOes.

12.2 - Transcorrido esse prazo, ainda que näo comprovada a regularidade e que
nao seja aceita a defesa apresentada, o pagamento serã efetuado, sem prejuIzo
da tramitação do procedimento de aplicacao de sancães.
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12.3 - Em não sendo aceitas as justificativas apresentadas pelo CONTRATADO,
será imposta multa de 2% (dois por cento) sabre a saldo cantratual nao
executado.

12.4- Depois de trariscorridos 30 (trinta) dias üteis da notificacao da multa, sea
empresa nao regularizar a pendência fiscal ou trabalhista, deverá a
Administraçao decidir sobre iniciar ou nao procedimento de rescisão do contrato,
podendo deixar de faze -b se reputar que a extinçao aritecipada do contrato
ocasianará expressivos prejuIzos ao interesse pUblico.

12.5- Em se tratando de irregularidade fiscal decorrente de crédito estadual, a
CONTRATANTE informará a Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do
Estado sabre os créditos em favor da empresa, antes mesmo da notificacaa a
em p resa.

13 -CLAUSULA DECIMATERCEIRA: DOS ADITAMENTOS

13.1 -0 presente contrata poderá ser aditado, estritamente, nos termos
previstos na Lei 8.666/1993, após manftestacao formal da Procuradoria Geral do
Estado.

14- CLAUSULA DECIMA QUARTA: DA RESCISAO

14.1 -A rescisão do Contrato poderá ocorrer nas hipOteses e condicoes
previstas nos arts. 78 e 79 da Lei 8.666/1993, cam aplicaçaa do art. 80 da mesma
Lei, se for a casa.

15 -CLAUSULA DECIMA QUINTA: DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representacao e pedido de recansideraçao, somente serãa
acolhidos nas termas do art. 109 da Lei 8.666/1993.

16 -CLAUSULA DECIMA SEXTA: DO ACOMPANHAMENTO E
FlscALlzAçAo

16.1 -A Gerência Técnica Administrativa designará farmalmente a servidor
responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execucao do cantrato,
competindo-Ihe atestar a realizaçao do serviça contratado, observando as
dispasiçoes deste Contrata, sem a que naa será permitida qualquer pagamenta.

16.2 - 0 recebimento do serviço ocarrerá da seguinte forma: 1]
(a) Provisoriamente, pebo responsável par seu acompanhamenta e

fiscalizaçao, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em
ate 02 (dais) dias da comunicaçãa escrita do contratado;
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(b) Definitivamerite, pela equipe de Gestão de Contratos - ASSGTA,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apOs 0

decurso do prazo de 10 (dez) dias üteis.

16.3 - 0 Contratante poderá, 01 intermédio dos auditores da Secretaria de
Controle e Transparência (SECONT), realizar auditoria na sede da empresa a
fim de analisar qualquer fato ou documento relacionado ao objeto deste Contrato.

16.3.1 -A auditoria in loco será realizada a critério da Contratante, apOs o
devido ajuste de dia e hora, ficando desde já autorizada.

16.3.2 - Caso a empresa nao permita a realizacao de qualquer auditoria in
loco serão aplicadas as sançoes previstas em lei.

17 -CLAUSULA DECIMA SETIMA: DO REPRESENTANTE DA
CONTRATADA

17.1 - Representará a Contratada na execucao do ajuste, como preposto, Srta.
Germana Perpetuo Rosa, brasileira, Analista Operacional, solteira, RG: 2317251
- SSP/ES, CPF 127.886.347-81.

18- CLAUSULA DECIMA OITAVA: DO FORO

18.1 - Fica eleito o foro de Vitória, Comarca da Capital do Estado do EspIrito
Santo, para dirimir qualquer dUvida ou contestacao oriunda direta ou
indiretamente deste instrumento, renunciando -se expressamente a qualquer
outro, 01 mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual
teor e forma, para igual distribuiçäo, para que produza seus efeitos Iegais.

Vitôria, / 1 de setembro de 2019.

EDMAR MOR IRA CAMATA
SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARENCIA

HONORIO PREIRA-SABINO JUNIOR
CUSTOM tzE)sERvlcoS EIRELI - ME
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