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CONTRATO N° 08/2020

Contrato que entre si celebram o TRIBUNAL

DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO e a empresa ALTA ELEVADORES
LTDA

-

ME,

na

qualidade

de

CONTRATANTE
e
CONTRATADA,
respectivamente, para o ﬁm expresso nas
cláusulas que o integram.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa juridica de
direito público, com sede na Rua José Alexandre Buaiz, n° 157, Enseada do Suá, VitóriaES, inscrito no CNPJ-MF sob o n° 28.483.014/0001-22, neste ato representado por seu

Conselheiro Presidente, Exmo. Sr. RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN,
doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado a empresa ALTA
ELEVADORES LTDA - ME, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF sob
o n° 10.749.921/0001-05 com sede na Rua Pedro Botti, n° 86, Consolação, Vitória/ES -

CEP 29.045-453, neste ato representada legalmente pelo Sr. LUIZ OTAVIO DA SILVA,
portador do CPF n° 371 .302.857-53, doravante denominada CONTRATADA, resolvem
ﬁrmar este Contrato nos termos do art. 24, ll, da Lei n°8666/93 - Processo TC n°
3523/2020, que se regerá mediante as cláusulas e condições que subseguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1

- Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços

continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva, com o fomecimento e reposição de
peças e componentes novos e originais, para 02 (dois) elevadores de passageiros,
instalados no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, especiﬁcados no
Estudo Técnico Preliminar n°05I2020, parte integrante do Processo TC 3523/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 - Fazem parte integrante deste Contrato todos os documentos e instruções que
compõem o Processo TC n° 3523/2020, completando-o para todos os ﬁns de direito,

independente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.
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cLÁusui.A TERcEiRA - DA ooTAçÃo oRçAMENTÁRiA
3.1 - As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão à conta da Ação
2018 e Elemento de Despesa 339039 do orçamento do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo.

CLÁUSULA QUARTA - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1 - Os serviços serao executados em 02 (dois) elevadores instalados no edificio sede

do CONTRATANTE, localizado na Rua José Alexandre Buaiz, n° 157, Enseada do
Suá, Vitória/ES, CEP 29050-913, no horário de 8h às 20h, de segunda a sexta-feira,
previamente agendados com o CONTRATANTE, podendo ser executado fora do
horário estipulado desde que uma das partes solicite previamente, não gerando

nenhum custo adicional para o CONTRATANTE;
4.2 - Todos os serviços mencionados no Estudo Técnico Preliminar n°05I2020
consistem em Manutenção Preventiva e Corretiva, ou seja, ações e intervenções
permanentes, periódicas ou pontuais e emergenciais nos elevadores, suas peças e

componentes;
4.3 - Os serviços de manutenção deverão ser realizados através de Visitas Técnicas
programadas, as quais deverão ser previamente agendadas junto com o Plano de
Manutenções Preventivas e através de Chamadas de Emergência para atendimento
de Manutenções Corretivas;

4.4 - A equipe técnica da CONTRATADA deverá ter proﬁssionais especializados e
devidamente habilitados, os quais desenvolverão as diversas atividades necessárias à

execução dos serviços contratados;
4.5 - Os serviços incluem a realizaçao de todos os testes elétricos e mecânicos,

revisão, calibragem, veriﬁcação das condições operacionais dos elevadores, análises
de vazamentos, condições de lubriﬁcação de componentes intemos, eﬁciência,
consumo elétrico e limpeza, bem como orientações para operação normal e adequada

dos equipamentos;
4.6 - Quando, por motivos técnicos, os serviços não puderem ser executados nos
locais de uso, serão retiradas pela CONTRATADA, mediante prévia aprovação e

avaliação do Fiscal do Contrato, ﬂcando a mesma inteiramente responsável pela
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integridade fisica de seus componentes durante a retirada, transporte, substituição de
peças e reinstalação, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE. Na retirada dos

equipamentos a CONTRATADA deverá observar o seguinte:
4.6.1 - Os equipamentos a serem consertados fora do local onde se encontram
instalados, deverão ser retirados após a emissão da Ordem de Serviço, assinada
pelo Fiscal do Contrato;
4.6.2 - O recebimento dos equipamentos consertados deverá ocon'er no local

onde foram retirados, devidamente reinstalados, sem qualquer ônus para o
CONTRATANTE.

4.7 - Os sen/iços de manutenção deverão ser executados de forma a não interromper
ou prejudicar as atividades exercidas no prédio, devendo os de maior vulto serem

executados fora do horário de expediente, após autorização prévia da ﬁscalização do

Contrato, sem ônus para o CONTRATANTE;
4.8 - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a proposta de preço um

telefone e e-mail para chamadas de emergência;
4.9 - A Manutenção Preventiva inclui todos os procedimentos destinados a prevenir a
ocorrência de quebras e defeitos dos equipamentos, tais como lubriﬁcação de peças,

tubos, medições de voltagem, amperagem, temperatura ambiente, etc., conservandoos em perfeito estado de uso, de acordo com os manuais e normas técnicas
especiﬁcas para os equipamentos;
4.10 - A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE as rotinas que
comporão o Plano de Manutenção Preventiva a ser adotado para garantir o bom
funcionamento dos equipamentos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados
após emissão da Ordem de Serviço. Essas rotinas e o Plano de Manutenção deverão
ser previamente aprovados pelo CONTRATANTE;

4.11 - A Manutenção Preventiva deverá ser executada em datas e horários agendados
previamente com o CONTRATANTE, das 8h às 20h, podendo ser realizada fora do
horário do expediente do TCEES, sempre que necessário, e de comum acordo com a

ﬁscalização do Contrato, não implicando em qualquer ônus para o mesmo;
4.12 - A Manutenção Corretiva inclui o reparo de todos os defeitos, falhas ou
irregularidades detectadas, restabelecendo o pleno funcionamento dos equipamentos,
bem como substituir peças e componentes defeituosos ou faltantes;
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4.13 - A Manutenção Corretiva deverá ser prestada pela CONTRATADA, mediante a
comunicação do defeito que será feita via telefônica e e-mail, obedecendo as seguintes

regras:
4.13.1- Em casos de acidentes ou de pessoas presas na cabine em dias úteis,
ﬁm de semana e feriado, o prazo máximo de atendimento, após a comunicação,
deverá ser de 30 (trinta) minutos;
4.13.2 - Nos demais casos, o prazo máximo de atendimento deverá ser de 02

(duas) horas, contadas a partir do encaminhamento da comunicação;
4.13.3 - O prazo de 02 (duas) horas será contado dentro do horário de
funcionamento estabelecido no Estudo Técnico Preliminar n°05I2020, ou seja,
em dias úteis entre 8h e 20h, interrompendo-se a contagem às 20h de um dia e
reiniciando-se às 8h do dia útil seguinte;
4.13.4 - No caso de os dois elevadores encontrarem-se parados, o prazo
máximo de atendimento será reduzido para O1 (uma) hora, contada a partir do
encaminhamento da solicitação a CONTRATADA, que ﬁcará obrigada a colocar

um dos elevadores em perfeito estado de funcionamento no prazo máximo de 01
(um) dia útil, contado a partir da comunicação;
4.13.5 - Decorridos os prazos acima estabelecidos, sem o atendimento devido,
ﬁca o TCEES autorizado a contratar os senriços de outra empresa e a cobrar da
CONTRATADA os custos respectivos, sem que tal fato acarrete qualquer perda

quanto à garantia dos equipamentos e materiais ofertados.

4.14 - A CONTRATADA deverá fornecer à Fiscalização a listagem atualizada dos
proﬁssionais que atenderão ao TCEES, tanto nas demandas normais quanto nos casos

de falha no sistema que caracterizem situação emergencial;
4.15 - A CONTRATADA deverá enviar Relatório de Avaliação Técnica ao Fiscal do

Contrato, contendo a especiﬁcação do problema e os serviços realizados em cada

chamado. Caso veriﬁque a necessidade de troca de alguma peça, que não englobe os
serviços de Manutenção Preventiva, este relatório apresentará também a relação dos
materiais a serem repostos com os seus respectivos preços; cronograma para
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execução e solicitando autorização para execução do serviço (em mãos ou através do
e-mail);
4.16 A CONTRATADA só poderá realizar a substituição de peças, após emissao da
ordem de serviço assinada pelo gestor do Contrato;
4.17 - Após cada execução de Manutenção Preventiva, uma etiqueta deverá ser
aﬁxada em local visivel, na cabine do elevador, constando a data do serviço e o nome
do executor, bem como sobre a nova peça que substituiu a daniﬁcada, com as mesmas
especiﬁcações;

4.18 - A Ordem de Serviço, devidamente assinada pelo gestor do Contrato, será
emitida em dias úteis, no horário compreendido entre 8h e 20h, e, enviada a
CONTRATADA por meio eletrônico (e-mail), constando data, hora e nome do servidor
solicitante;
4.19 - O término do reparo do equipamento e sua disponibilidade para uso em perfeitas

condições de funcionamento no local onde está instalado, não poderá ultrapassar o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço;
4.20 - Quando sobrevier defeito que exija mais tempo, deverá ser negociado com o

CONTRATANTE que, devidamente justiﬁcado, concederá por escrito prorrogação do
prazo;
4.21 - Não serão aceitos materiais de reposição com marcas distintas das existentes,

exceto quando se caracterizar como material

“fora de linha” , ou seja, não mais

fabricado, ou de comprovada equivalência técnica, o que, necessariamente, deverá
ser atestado através de veriﬁcações previstas por normas a serem submetidas a
análise e aceite prévios do Gestor do Contrato;

4.22 - A CONTRATADA deverá restituir ao CONTRATANTE as peças substituídas que
puderem ser reaproveitadas em parte, em uma eventual emergência ou apresentar (a
titulo de comprovação de substituição) ao CONTRATANTE as peças que forem

sucateadas;
4.23 - O CONTRATANTE poderá exigir da CONTRATADA, a título de comprovação de
qualidade, a comprovação da procedência original de peças, componentes e outros

materiais necessários, inclusive por meio de Notas Fiscais;
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4.24 - Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade, não podendo ser recondicionados ou

reaproveitados e deverão estar de acordo com as especiﬁcações, devendo ser
submetidos à aprovação do Gestor do Contrato;
4.25 - A CONTRATADA deverá manter em seu estoque uma quantidade de peças
sobressalentes necessárias para assegurar a perfeita observância aos prazos
estipulados no Estudo Técnico Preliminar n°05I2020, bem como equipamentos e
materiais para substituição;

4.26 - Caso seja necessário, o Gestor do Contrato poderá solicitar a CONTRATADA a
apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de
certiﬁcados de ensaios relativos aos mesmos, comprovando sua qualidade na
manutenção dos equipamentos. Os ensaios e as veriﬁcações serão providenciados
pela CONTRATADA e executados por laboratórios aprovados pelo CONTRATANTE;

4.27 - A CONTRATADA efetuará, no periodo de garantia das peças utilizadas no
conserto, independentemente de ser ou não o fabricante das mesmas, a substituição

das que apresentarem imperfeições, defeitos de fabricação, e quaisquer outras
irregularidades ou divergências, ainda que constatada depois do recebimento do
equipamento/serviço;
4.28 - Excepcionalmente, quando não houver disponibilidade de peças originais no
mercado e mediante comprovação e justiﬁcativa por escrito da CONTRATADA, poderá
ser admitida a substituição por similar de boa qualidade desde que com autorização

expressa do Gestor do Contrato antes da realização de quaisquer substituições:
4.28.1 - A Contratada realizará a instalação de todas as peças e componentes.
4.29 - Da Avaliação da Execução dos Sen/iços
4.29.1 - Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros minimos

a seguir estabelecidos:
4.29.1.1-

A

Manutenção

Preventiva

deverá

ocorrer

mensalmente,

observadas as rotinas obrigatórias descritas na Cláusula Quarta, consistindo
numa inspeção em todos os componentes do sistema dos elevadores,
visando evitar a ocorrência de falha ou de desempenho insuﬁciente. As
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inspeções serão deﬂnidas em função das caracteristicas dos equipamentos
e das orientações técnicas dos fabricantes ou fornecedores;
4.29.1.2- A Manutenção Preventiva deverá ocorrer sempre na primeira
quinzena de cada mês, respeitando os horários de funcionamento do
TCEES, sempre devendo ser agendada com antecedência junto ao gestor
do Contrato;

4.29.1.3 - A Manutenção Corretiva deverá ocorrer sempre que se verificar,

durante a inspeção preventiva, a ocorrência de dano iminente, decorrente do
desgaste natural dos materiais, nos componentes que envolvem o sistema
dos elevadores;
4.29.1.4 - A Manutenção Corretiva ocorrerá também em casos de parada
abrupta no funcionamento do equipamento, ﬁcando o mesmo entre andares
ou mesmo sem condições de executar sua função. Terá caráter emergencial

nos casos em que pessoas ﬁcarem presas em seu interior, seja por
problemas no sistema dos elevadores, seja por falta de alimentação elétrica;
4.29.1.5 - Sempre que for realizado um serviço em que o equipamento
esteja parado para manutenção, deverá ser devidamente sinalizado, em
todos os pavimentos, a ﬁm de evitar acidentes, como a queda no fosso do

elevador por um usuário desavisado;
4.29.1.6 - Em ambas as modalidades de Manutenção deverá ser emitido
relatório detalhado sobre o serviço realizado, descrevendo inclusive peças e
outros componentes substituídos durante o processo;
4.29.1.7 - Será utilizada a quantidade de mão de obra que o serviço
requerer, sendo observado, no entanto, o quantitativo necessário para que

nao ocorra demora no restabelecimento do funcionamento do elevador;

4.29.1.8 - Todos os técnicos envolvidos deverão ter capacidade técnica
para realizar as tarefas a eles designadas, mediante formação especiﬁca;
4.29.1.9 - Após a realização das manutenções, os locais utilizados pelos

técnicos deverão ser limpos e organizados;
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4.30 - Após a assinatura do Contrato, a CONTRATADA deverá apresentar um
cronograma das Manutenções Preventivas, para a devida aprovação e
acompanhamento pelo CONTRATANTE;
4.31 - A CONTRATADA obriga-se a atualizar as programações e horários de acordo
com as necessidades do CONTRATANTE ou eventos que venham a surgir.

4.32 - O Relatório Detalhado de Execução dos Serviços, deverá conter no minimo
os itens a seguir:

a)
b)
c)
d)
e)

Descrição sumária da situação encontrada;
Marca, modelo e número de série do equipamento revisado;
Data, hora de inicio e término dos serviços;
Discriminação dos serviços executados e peças substituídas se houver;
Assinatura do técnico responsável pela execução dos sen/iços.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

5.1 - O Contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2020, cujo inicio será contado do
dia seguinte ao da publicação do seu extrato no Diário Oﬁcial Eletrônico do Tribunal de

Contas do Estado do Espírito Santo;
5.2 - O inicio da prestação dos serviços ocorrerá com a emissão da Ordem de Serviço.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO E DO REAJUSTE

6.1 - O valor global estimado do Contrato corresponde a R$ 5.619,10 (cinco mil,

seiscentos e dezenove reais e dez centavos);
6.1.1 - Pelos serviços prestados a CONTRATADA receberá a quantia mensal
estimada correspondente a R$ 1.123,82 (um mil, cento e vinte e três reais e
oitenta e dois centavos).
6.2 - No preço já estão incluidos todos os custos e despesas, para execução do objeto
contratado, dentre eles, mão de obra, direitos trabalhistas, encargos sociais, seguros,
impostos, taxas e quaisquer outros custos, bem como demais despesas necessárias à
perfeita condusão do objeto contratado que porventura venham a incidir direta ou
indiretamente sobre 0 mesmo.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO

7.1 - Os pagamentos serão efetuados mediante o fomecimento ao TCE-ES de NOTA
FISCAL ELETRÔNICA, bem como os documentos de regularidade ﬁscal exigidos para
a habilitação na contratação. Estes documentos depois de conferidos e visados, serão
encaminhados para processamento e pagamento no prazo de 20 (vinte) dias corridos

após a respectiva apresentação;
7.2 - Após 0 20° (vigésimo) dia corrido do processamento será paga multa ﬁnanceira

nos seguintes tennos:
VM = VF x 9433 x ND
100
Onde:
VM = Valor da Multa Financeira,
VF = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso,
ND = Número de dias em atraso;
7.3 - A NOTA FISCAL ELETRÔNICA deverá conter o mesmo CNPJ e razão social

apresentados na etapa de contratação e acolhidos nos documentos de habilitação;
7.4 - Qualquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que

modiﬁque as informações registradas na contratação, deverá ser comunicada ao
TCEES, mediante documentação própria, para apreciação da autoridade competente;
7.5 - Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) ﬁscaI(is), ou outra

circunstância impeditiva, o(s) documento(s) será(ão) devolvido(s) à CONTRATADA
para correção, sendo que o recebimento deﬁnitivo será suspenso, ﬁcando estabelecido
que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação do novo
documento ﬁscal, devidamente corrigido;
7.6 - No texto da NOTA FISCAL ELETRÔNICA deverá constar, obrigatoriamente, o
número do Contrato, o(s) objeto(s), descrição do serviço/ dos produtos, os valores

unitários e totais;
7.7 - O TCEES poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe

forem devidos pela CONTRATADA, em decorrência de descumprimento de suas
obrigações, conforme Acordo de Níveis de Serviços expressos no item 7 do Estudo

Técnico Preliminar n°05/2020;
7.8 - Os pagamentos serão efetuados no Banco 021, Agência 0106, Conta Corrente n°
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17293499, ﬁcando a CONTRATADA responsável por avisar qualquer alteração das

informaçoes bancárias.
7.9 - Para a efetivação do pagamento, a CONTRATADA deverá manter as mesmas

condições previstas na contratação no que concerne à proposta de preço e à
documentação de habilitação;
7.10 - Para os casos de prestação de serviços, também será exigido o relatório de
adimplemento de encargos, que deverá ser encaminhado com os elementos
especificados no caput do art. 1° da Lei n° 5.383/1997.
CLÁUSULA OITAVA - DO PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

8.1 - As rotinas de Manutenções Preventivas relacionadas nesta Cláusula são apenas
uma referência para execução dos serviços, devendo a CONTRATADA, no prazo de 30
(trinta) dias corridos, a contar do início da execução dos serviços, providenciar todas as
demais ações que forem necessárias para manter o efetivo funcionamento dos
equipamentos ou para otimizar os processos, seguindo as recomendações dos

fabricantes. Tais rotinas complementares deverão ser encaminhadas, por escrito, para
aprovação previa do Gestor do Contrato, de forma a veriﬁ car sua adequação;
8.2 - O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, modiﬁcar as rotinas ou a

periodicidade, bastando comunicar por escrito a CONTRATADA, a qual terá o prazo
máximo de 5 (cinco) dias uteis para promover os acertos necessários;
8.3 - A Tabela abaixo apresenta as rotinas obrigatórias e mínimas de Manutenção
Preventiva com suas respectivas periodicidades, assim simbolizadas:
Q = quinzenal;
M = mensal;
B = bimestral;
T = trimestral;

U = uma vez durante a vigência do Contrato.
ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS ELEVADORES

eouii›AME~To

oEscRiÇÃo Do sERv|ço

CABWA

Veriﬁcar funcionamento do painel de operaçao
Veriﬁcar funcionamento do interfone na cabina
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Veriﬁcar funcionamento lâmpadas e funcionamento

ventilador
Veriﬁcar painéis de acabamento, frisos e piso
Veriﬁcar guarda-corpo e espelhos

Veriﬁcar portas, corrediças e réguas de segurança
Veriﬁcar funcionamento dos indicadores de

x

pavimento

Veriﬁcar funcionamento dos comandos
inspecionar a existência de vibraçoes e/ou ruídos

x

.
8I'1OI'ITI8lS

X

Veriﬁcar aparelho de segurança (estados dos
.
. .
componentes, acionamento do contato eletnco)

x

Veriﬁcar corrediças superiores, estado das
corrediças, desgastes, folgas entre guias, gaxetas e

ﬁxações
Limpeza geral
Veriﬁcar operador de portas (tensão e desgastes de

correntes, correias e cabos de aço, desgaste dos
roletes, freios, caixas, e tensionamento de cabos)
Veriﬁcar limites de parada de subida e descida
(Limpeza, ﬁxação, lubriﬁcação, desgastes em geral)
Veriﬁcar guias e suportes (limpeza e Iubriﬁcaçao)
Veriﬁcar cabos de manobra e ﬁações (condição da
ﬁação elétrica e cabos de manobra da caixa corrida,

X

x

linhas rompidas, oxidação, obstruções)

Veriﬁcar limite
de
reduçao
de descida (limpeza,
.
.

x

Iubnﬁcaçao e acionamento manual)
Veriﬁcar limites de parada de descida (limpeza,
.
_
.
lubnﬁcaçao e acionamento manual)

x

ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS ELEVADORES
EQUIPAMENTO

PAVIMENTO

Q +5sz133a4-rõoo

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Veriﬁcar funcionamento das botoeiras e

Q

indicadores (Quebrado, mal ﬁxado,
funcionamento das setas, segmentos e
lâmpadas)
Veriﬁcar funcionamento
(ﬁxaçãodas
e portas e soleiras

X

amassados, ferragens, bonachas, puxadores,
limpeza e
lubriﬁcação)
Veriﬁcar aceleração e desaceleração e

x
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,

nivelamento
Veriﬁcar portas dos pavimentos e fechos
eletromecânicos (ﬁxação do dispositivo de

arraste, mola, rolete, posição do suporte de
acionamento, cabos e pesos de acionamento,

X

tensionamento e lubriﬁcação, irregularidades
nas portas, falhas elétricas, folga nas portas)

Veriﬁcar proteções e conexões (Painel de força,
reaperto geral, chaves de força, chave
disjuntora, fusíveis, isolamentos e

X

funcionamento mecânico geral)

Veriﬁcar funcionamento quadro de comando
(Reaperto geral, veriﬁcação desgaste das
contatoras, chaves, contatos,

CASA DE
MÁQU|NA$

X

temporizadores, relés, circuitos, etc. )
Limpeza geral casa de máquinas
Veriﬁcar baterias e fonte de luz de emergência
Veriﬁcar máquina e cabos de tração (Nivel de
óleo de máquina, vazamentos em vedações,

x
x
X

nivel de óleo coletor, retentor, ruídos e

desgastes rolamentos, buchas, coroa, etc.)
Veriﬁcar motor de indução (Nivel de óleo,

mancais, desgastes e niídos em geral,

x

temperatura de funcionamento)
Veriﬁcar limites de subida e descida

X

Veriﬁcar aparelho de segurança (estados dos
componentes,

x

funcionamento e cabo de manobra)

POÇO

Veriﬁcar corrediças inferiores (estado das
corrediças, desgastes, folgas entre guias,
gaxetas e ﬁxações e Iubriﬁcações)
Veriﬁcar fundo do poço (limpeza)

x
x

Veriﬁcar para-choques e sistemas de
amortecimentos

X

8.4 - A CONTRATADA deverá apresentar, junto à fatura mensal, relatório conforme tabela
acima, assinalando todos os procedimentos adotados na Manutenção Preventiva.
8.5 - Os serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, serão prestados com
fomecimento de todas as peças, componentes e acessórios genuínos dos respectivos

fabricantes, necessários ao adequado funcionamento dos elevadores e à conservação de
seu estado, inclusive botoeiras, indicadores de posicionamento (interno e externo), peças
em acrilico e grade que compõem o teto dos elevadores;
Q +55 27 3334-7600
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8.6 - Não fazem parte da cobertura as seguintes peças e componentes:
a) Passadiço e poço, circuitos para alimentação do quadro de força da casa de
máquinas e respectivos dispositivos de proteção desse quadro, instalações de
para-raios, janelas, sistema de ventilação ou exaustão forçada, extintor de
incêndio, alvenaria e pintura;

b) Aqueles oriundos de caracteristicas originais ou, no caso de acessórios,
substituição por outros de tecnologia mais recente, desde que tais alterações e
substituições tenham sido solicitadas pelo Tribunal;
c) Todos cuja substituição seja necessária à ocorrência de atos de vandalismo ou
de incêndio, desde que esse último não tenha sido originado por falha na
manutenção dos elevadores.

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA

9.1 - A CONTRATADA ofertará garantia técnica mínima de 12 meses para os serviços
executados contados a partir do seu Recebimento Deﬁnitivo.
9.1.1 - Para os componentes e peças utilizadas no conserto a garantia deverá ser a
estipulada pelo fabricante. Nesse periodo, independentemente de ser ou não o
fabricante, as substituições necessárias em virtude de imperfeições, defeitos de
fabricação, ou quaisquer outras irregularidades ou divergências, deverão ser

efetuadas sem ônus para o TCEES, ainda que constatada depois dos serviços.
9.2 - Durante o prazo da garantia, a CONTRATADA deverá consertar ou refazer os
serviços que apresentarem defeitos, não sendo permitido transferir sua
responsabilidade a terceiros, mesmo que fabricantes;
9.3 - Deverá ser aﬁxada etiqueta adesiva nas peças/componentes substituídos com as
seguintes informações:
9.3.1 - Término da execução do serviço;
9.3.2 - Periodo de garantia das peças;
9.3.3 - Periodo de garantia do serviço;

9.3.4 - Técnico responsável.
9.4 - Quando se tratar de vicio oculto, o prazo se iniciará no momento em que ﬁcar
evidenciado o defeito no equipamento.
Q +55 27 3334-7600
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ci.Áusui.A oÉciiviA _ DA ouAi.ii=icAçÃo TÉcNicA
10.1 - Da Qualiﬁcação Técnica-Operacional
10.1.1 - A qualiﬁcaçao técnica será comprovada mediante apresentaçao dos
seguintes documentos, na fase de habilitação:
10.1.1.1 - Apresentação de, no minimo, 1 (um) atestado fomecido por pessoa
juridica de direito público ou privado, que comprove a aptidão da licitante para
prestar serviço pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos

com o objeto da licitação, conforme o § 4o, do art. 30, da Lei no 8.666/93;
10.1.1.2 - Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade proﬂssional
CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), em plena validade, de
acordo com a Decisão Normativa CONFEA No 36/91.
10.2 - Da Qualiﬁcação Técnica-Proﬁssional
10.2.1 - Comprovação de vinculo com a CONTRATADA mediante:
10.2.1.1 - No caso de vínculo empregatício, cópia da Carteira de Trabalho e

Previdência Social - CTPS - expedida pelo Ministério do Trabalho;
10.2.1.2 - No caso de vínculo societário, ato constitutivo da empresa

devidamente registrado no Órgão de Registro de Comércio competente, do
domicilio ou da sede da CONTRATADA;
10.2.1.3 - No caso de proﬂssional autônomo, contrato de prestação de serviços

devidamente registrado no CREA-ES por meio da respectiva Anotação da
Responsabilidade Técnica - ART.
10.2.2 - Proﬁssional Técnico (Técnico EIetromecânico): Proﬁssional com ensino
médio completo ou equivalente, com curso técnico especíﬁco em manutenção de
elevadores, com certiﬁcado de capacitação, para os equipamentos a sofrerem

manutenção, com registro no CREA e experiência em suas respectivas áreas,
comprovada na carteira de trabalho:
10.2.2.1 - Realizará atividades de manutenção conforme cronograma citado no
Plano de Manutenção Preventiva e Acordo de Nivel de Serviço, bem como visitas
técnicas sempre que solicitado pelo CONTRATANTE.
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10.2.3 - Proﬁssional Supervisor de Mecânica: Proﬁssional formado em Engenharia
Mecânica ou Mecatrônica, com cursos especíﬂcos em manutenção de elevadores,
com certiﬁcado de capacitação, fornecido pelo fabricante ou empresa credenciada
do mesmo, para os equipamentos a sofrerem manutenção, com registro no CREA e
experiência em suas respectivas áreas comprovadas na carteira de trabalho e
comprovada mediante Certidão de Acervo Técnico.
10.2.3.1 - O Engenheiro Mecânico ou Mecatrõnico será o coordenador dos

trabalhos. Deverá realizar uma visita mensal de no mínimo 02 (duas) horas de
duração, durante o horário de expediente do CONTRATANTE, e sempre que o

proﬂssional técnico eletromecânico não estiver capacitado para solucionar os
problemas existentes. Deverá apresentar o Relatório de Supervisão Mensal nessa
visita.
10.2.4 - Proﬁssional Supervisor de Segurança do Trabalho: Proﬁssional, portador de

certiﬁcado de conclusão de curso, regulamentado de acordo com a Lei n° 7410, de
27/11/1985, e com registro no CREA e experiência em suas respectivas áreas
comprovadas na carteira de trabalho.
10.2.4.1 - Deverá realizar uma visita no início dos trabalhos e a cada 03 (três)

meses após a primeira visita. As visitas terão no mínimo 02 (duas) horas de
duração e sempre deverá ser apresentado um Relatório de Supervisão Trimestral

após a visita e avaliação.
10.3 - A CONTRATADA deverá manter equipe técnica devidamente habilitada
disponibilizando tantos proﬁssionais quantos necessários a execução dos serviços.

cLÁusuLA DÉCIMA PR|iviEiRA _ Dos Pnoceniivieuros os i=iscAi.izAçÃo
11.1 - A ﬁscalização será exercida de modo sistemático pelo CONTRATANTE,
objetivando a veriﬁcação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e
administrativas, em todos os seus aspectos.
11.2 - A execução da contratação será acompanhada por um servidor e/ou comissão,
previamente designados pelo TCEES, para proceder à ﬁscalização, nos termos do art.
67 da Lei n° 8.666/1993, que deverá atestar a realização efetiva do serviço, para

cumprimento das normas estabelecidas nos ans. 62 e 63 da Lei n° 4.320/1964;
11.3 - A CONTRATADA deverá facilitar por todos os meios ao seu alcance, a ampla
ação da ﬁscalização, bem como atender prontamente qualquer exigência do
CONTRATANTE, respaldada na legislação aplicável;
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11.4 - O CONTRATANTE, por meio do ﬁscal do Contrato, deverá comunicar à

CONTRATADA, situações ou fatos que prejudiquem ou venham a prejudicar a
execução dos serviços, determinando as providências necessárias à sua solução,

devendo a CONTRATADA, salvo motivo de força maior, atender o solicitado pelo
CONTRATANTE, de modo a não comprometer ou prejudicar as atividades do TCEES;
11.5 - O CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto

do contrato entregue, se em desacordo com a especiﬁcação do Estudo Técnico
Preliminar n°05/2020 e da proposta de preços da CONTRATADA;
11.6 - Aos servidores investidos na função de ﬁscal, especialmente designados pela

Administração, compete:
11.6.1 - Exercer de modo sistemático a ﬁscalização e o acompanhamento da
execução do Contrato, objetivando veriﬁcar o cumprimento das disposições

contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos, inclusive o
cumprimento das obrigações previdenciárias, sociais e trabalhistas com os
empregados que prestam serviços no TCEES;
11.6.2 - Apontar quaisquer serviços incompatíveis com os padroes técnicos e de

qualidade deﬁnidos no Estudo Técnico Preliminar n°05/2020;
11.6.3 - Nos casos descritos acima a CONTRATADA deverá corrigir, remover,
reconstruir, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
Contrato em que se veriﬁcarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução da obra ou de materiais empregados;
11.6.4 - Solicitar ao preposto da CONTRATADA que os empregados estejam
sempre usando uniformes, crachás de identiﬁcação e equipamentos de proteção

individual - EPI;
11.6.5 - Solicitar à CONTRATADA a substituição em até 03 (três) dias úteis de
qualquer material ou equipamento que apresente defeito durante seu uso;
11.6.6 - Anotar em registro próprio, comunicando ao preposto da CONTRATADA,
as irregularidades constatadas, informando prazo para sua regularização, propondo

à Administração, quando for o caso, a aplicação das penalidades previstas no
Contrato;

/V
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11.7 - A ﬁscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem
reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público
ou de seus agentes e prepostos;

11.8 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência da ﬁscalização do
Contrato serão submetidas à apreciação da autoridade superior do TCEES, para
adoção das medidas cabíveis, consoante disposto no art. 67, §§ 1° e 2°, da Lei n°

8.666/1993.

11.9 - O Núcleo de Obras e Manutenção - NOM será responsável pela ﬁscalização e
acompanhamento da contratação
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES
12.1 - Constituem obrigações do CONTRATANTE:
12.1.1 - Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao
objeto deste Instrumento Contratual, para que a CONTRATADA possa cumprir as

obrigações dentro das normas e condições da contratação;
12.1.2 - Designar servidor para acompanhamento dos serviços constante do

objeto contratual;
12.1.3 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e

informações que se ﬁzerem necessários ao cumprimento do Contrato;
12.1.4 - Disponibilizar os locais onde serão executados os serviços, bem como, as
condições necessárias para a sua execução;
12.1.5 - Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando
devidamente uniformizados e identiﬁcados, aos locais de prestação dos serviços;
12.1.6 - Rejeitar os serviços em desacordo com as obrigações assumidas pela

CONTRATADA, estabelecendo sua correção;
12.1.? - Cumprir e fazer cumprir todas as disposições contidas no Estudo Técnico
Preliminar n°05/2020 e neste Instrumento Contratual;
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12.1.8 - Acompanhar, coordenar e ﬁscalizar a contrataçao, anotando em registro

próprio os fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas na prestação dos
serviços;

12.1.9 - Alocar os recursos orçamentários e ﬁnanceiros necessários à execuçao
da contratação;
12.1.10 - Cumprir todos os compromissos ﬁnanceiros assumidos com a
CONTRATADA no prazo estipulado;
12.1.11 - Notiﬁcar, formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre as

irregularidades observadas no cumprimento do Contrato, e
12.1.12 -

Notiﬁcar a CONTRATADA, por escrito, a disposição de aplicação de

eventuais penalidades, garantindo o contraditório e a ampla defesa.
12.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA:

12.2.1 - Garantir a execução dos serviços através de mão-de-obra qualiﬁcada e
ferramentas apropriadas para cada tipo de tarefa, conduzindo a um ótimo
acabamento e aparência, sendo as tolerâncias, ajustes e métodos de execução
compatíveis com as melhores práticas disponiveis;

12.2.2

-

Atender

anormalidades

de

ao

chamado

funcionamento,

do

CONTRATANTE

procedendo

à

para

manutenção

regularizar
corretiva,

substituindo e/ou reparando, segundo critérios técnicos, componentes
eletrônicos, elétricos, mecânicos, hidráulicos, necessários a recolocação dos
equipamentos em condições normais, utilizando peças originais, recomendadas
pelo fabricante, de forma a garantir as características funcionais dos

equipamentos;
12.2.3 - Garantir o funcionamento dos dois elevadores, procedendo à inspeção,
teste, lubriﬁcação, regulagem, reparos, etc., a ﬁm de proporcionar funcionamento
eﬁciente e seguro dos elevadores;

12.2.4 - Desenvolver os serviços sem prejuizo ao andamento das atividades no
âmbito do TCEES, durante sua execução;
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12.2.5 - Designar um preposto, aceito pela administraçao, para representá-la na

execução do Contrato, informando nome completo, CPF, e-mail e telefone de
contato e substituto em suas ausências;

12.2.6 - Disponibilizar Engenheiro, Preposto e técnicos especializados para
acompanhar os serviços, instruir constantemente as equipes técnicas e manter

contato com a ﬁscalização periodicamente e sempre que necessário, além de
providenciar a elaboração de Relatórios Técnicos, a preparação de escalas de
trabalho e cronogramas de serviços, e de zelar pela eﬁciência e disciplina de
seus subordinados;
12.2.7 - Participar, por meio de seus representantes, das reuniões agendadas

pelo CONTRATANTE;
12.2.8 - Executar todos os testes de segurança necessários, recomendados
pelos fabricantes dos equipamentos e exigidos pela legislação municipal vigente
e pela norma ABNT NBR NM 207;
12_2.9 - Deverão ser observadas as seguintes normas técnicas aplicáveis da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, vigentes e atualizadas:

12.2.9.1 - NBR NM 207/1999 - Elevadores elétricos de passageiros requisitos de segurança para construção e instalação;
12.2.9.2 - NBR NM 313/2007 - Elevadores de passageiros - requisitos de
segurança para construção e instalação; requisitos particulares para

acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deﬁ ciência.
12.2.9.3 - NBR 15597/2018 - Adaptações na segurança de elevadores de
passageiros (foco na manutenção e em situações de emergência).
12.2.10 - Deverão ser observadas as seguintes normas regulamentadoras - NR,
estabelecidas pelo MTE, através da Secretaria de Segurança e Saúde no

Trabalho - SSST, vigentes e atualizadas:
12.2.10.1 - NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual;

12.2.10.2 - NR 10 - Instalações e Serviços em Eletricidade;
12.2.10.3 - NR 18 - Construção Civil.
12.2.11 - Fomecer documento de Concessão de Registro para Empresa
fabricante e conservadora de Aparelhos de Transporte Vertical, emitida pelo
órgão competente, desde o início da contratação;
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12.2.12 - Manter pessoal, em serviço, devidamente identiﬁcado com crachás e
uniformes, com especial atenção à segurança, higiene e apresentação pessoal;
12.2.13 - Observar a adoção dos equipamentos de segurança que se ﬁzerem
necessários, conforme normas vigentes, visando não pennitir a ocorrência de
danos físicos e materiais, não só com relação aos seus funcionários, como
também, com relação aos usuários em geral das ediﬁcações;

12.2.14 - Fornecer ao trabalhador, obrigatoriamente, os Equipamentos de
Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC)

adequados, obedecendo a orientação normativa do Ministério do Trabalho e
Emprego (NR-6), orienta-lo e treiná-Io sobre o uso adequado, guarda e
conservação desses equipamentos;

12.2.15 - Apresentar, antes do inicio dos serviços certiﬁcado de treinamento
admissional dos funcionários que prestarao serviços no TCEES, de acordo com
a NR-18, visando a garantir a execução de suas atividades com segurança;
12.2.16 - Garantir, reparar e substituir, às suas próprias custas, todas as partes

que acusarem defeito ou quaisquer anomialidades durante o periodo de
garantia. Os serviços, materiais e transportes necessários à correção de
anormalidades, dentro do prazo de garantia, correrao as expensas da

CONTRATADA;
12.2.17 - Responder, ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de
força maior, por todo e qualquer prejuízo que, em decorrência da execução
desta contratação, for causado aos imóveis, mobiliários, equipamentos e demais
pertences do CONTRATANTE ou de terceiros, ﬁcando certo que os prejuízos
eventualmente causados serão ressarcidos;

12.2.18 - Executar os serviços com materiais e peças novas (primeiro uso),
originais, preferencialmente genuinas;
12.2.19 - Apresentar para a ﬁscalização do CONTRATANTE, caso seja exigido,
antes da efetiva compra e instalação, as especiﬁcações técnicas de todos os

materiais que serão utilizados no serviço, submetendo amostras à aprovação
sempre que necessário;
12.2.20 - Apresentar para a ﬁscalização, caso seja exigido, a comprovação de
qualidade de materiais de marcas desconhecidas do mercado para o tipo de
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material especiﬁcado, inclusive através de testes, ﬁcando responsável pelas

respectivas despesas;
12.2.21 - Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o

objeto da contratação, tais como mão de obra, tributos de qualquer natureza,
bem

como

materiais,

ferramentas

e

equipamentos,

assumindo

toda

responsabilidade pelo transporte, carga, descarga, armazenagem e guarda dos

mesmos;
12.2.22 - Permitir e facilitar à ﬁscalização do CONTRATANTE a inspeção ao
local dos serviços, em qualquer dia e hora, devendo prestar todas as
informações e esclarecimentos solicitados, inclusive durante a fabricação e
tratamento da estrutura na fábrica;
12.2.23 - Fomecer todos os documentos e informações pertinentes à execução
dos serviços, atualizados, sempre que solicitados pelo CONTRATANTE ou seus

ﬁscais, bem como prestar os esclarecimentos técnicos que se ﬁzerem
necessários, cumprindo tais obrigações no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis
após a respectiva solicitação formal;
12.2.24 - Disponibilizar no local de execução dos serviços banco de dados

completo sobre os equipamentos e sua manutenção, de forma que atenda a
legislação prevista pertinente, incluindo relatórios de todos os ensaios
realizados;
12.2.25 - Reforçar a sua equipe de técnicos no local de execução dos serviços,
caso ﬁque constatada insuﬁciência da mesma, a ﬁm de permitir a perfeita
execução dos serviços ora contratados, dentro do prazo previsto;

12.2.26 - Cumprir ﬁelmente o Cronograma aprovado pelo CONTRATANTE,
estando sujeita a penalidades no caso de descumprimento e atrasos do mesmo;
12.2.27 - Comunicar eventual atraso ou paralisação dos serviços, apresentando
justiﬁcativas, as quais serão apreciadas, para análise e deliberação do
CONTRATANTE, com vistas à aplicação de penalidades;
14.2.28 - Impedir ingresso de terceiros na casa de máquinas e em qualquer

parte das instalações, exceto proﬁssionais credenciados pela CONTRATADA,
acompanhados pela ﬁscalização do TCEES;
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12.2.29 - Proteger e manter o local dos serviços em perfeitas condições de uso,
funcionamento, higiene e segurança, durante a execução, bem como manter e

conservar a ediﬁcação contra qualquer deterioração, perdas e danos;

12.2.30 - Manter as instalações do CONTRATANTE em perfeitas condições de
operacionalidade, limpeza e respeitando todas as características onginais dos
ambientes que tenham sido eventualmente alteradas durante a execução dos
serviços;
12.2.31 - Manter sempre limpos os poços e a casa de máquinas, cuja porta

deverá ser mantida trancada fora do período de manutenção; ao ﬁnal do serviço
a chave deverá ser devolvida no setor indicado pelo TCEES, salientando que a
casa de máquinas deverá permanecer isenta de utensílios e/ou matenais de
limpeza ou qualquer outro produto ou objeto;
12.2.32 - Zelar para que ferramentas e materiais não sejam abandonados sobre
passagens e áreas de trabalho, bem como respeitar o dispositivo que proíbe a
ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente;
12.2.33 - Fornecer materiais de consumo utilizados com maior frequência, como:
estopas, solventes, graxas, óleos lubriﬁcantes e produtos de limpeza e
congêneres;
12.2.34 - Cumprir, durante a execução dos serviços, a legislação e posturas

federais, estaduais e municipais pertinentes e vigentes, vistoriando os
elevadores e informando ao CONTRATANTE sobre qualquer inegularidade

nestes, sendo a única responsável por prejuizos decorrentes de infrações a que
houver dado causa;
12.2.35 - Responsabilizar-se exclusivamente pelo vínculo empregatício de seus
funcionários, bem como por todas as obrigações trabalhistas, tributárias,
administrativas, civis, previdenciárias e securitárias, apresentando a
documentação comprobatória à ﬁscalização do CONTRATANTE para ﬁns de
pagamento, assim como antes do início dos serviços, sempre que um novo

funcionário atuar no objeto da contratação, isentando o CONTRATANTE de
qualquer responsabilidade;

12.2.36 - Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias
ao atendimento dos seus empregados/subcontratados acidentados ou com mal

súbito, quer seja acidente de trabalho na execução dos serviços contratados ou
resultante de caso fortuito, mesmo ocorrido na via pública, bem como aí)
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indenizações que possam vir a ser devidas a seus empregados ou a terceiros,
em decorrência da execução do objeto contratado;
12.2.37 - Responsabilizar-se pela segurança de todos os envolvidos na

execução do objeto e de terceiros que transitem ou tenham acesso ao local de
execução dos serviços, praticando todos os atos necessários à minimização de
riscos de acidentes, cumprindo e fazendo cumprir todas as leis, decretos,

demais instruções normativas, normas regulamentadoras, portarias e notas
técnicas emitidas pelo Ministério do Trabalho, relativas à segurança e saúde no

trabalho, aplicáveis à execução do objeto;
12.2.38 - No interesse do cumprimento do Contrato, a qualquer tempo, e
independente de justiﬁcativa por parte deste, a ﬁscalização do CONTRATANTE
poderá exigir, por escrito, a substituição de empregados da empresa
CONTRATADA, que deverá cumprir a exigência no prazo de 2 (dois) dias úteis;

12.2.39 - Responsabilizar-se pela adoçao das medidas necessárias à proteçao
ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente
e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal
em vigor, respondendo diretamente, perante os órgãos e representantes do
Poder Público e terceiros, por eventuais danos causados por ação ou omissão
sua, de seus empregados, prepostos, subcontratados, independentemente de
culpa e que não sejam comprovadamente consequência de ação ou omissão do

CONTRATANTE;
12.2.40 - Responsabilizar-se por danos, na execução do Contrato, por
negligência, imperlcia e imprudência ou dolo, que venham a ocorrer nas

instalações, prédio, equipamentos e, ainda, por eventuais danos causados no
local de execução dos serviços, aos servidores do TCEES, bem como a

terceiros, quando praticados, ainda que involuntariamente, por seus
empregados, arcando com a restauração, substituição ou indenização, confomre
ocaso;
12.2.41

- A CONTRATADA cuidará para que toda a área sob sua

responsabilidade (casas de máquinas e outras) permaneça sempre limpa e
organizada

incluindo

local

para

armazenamento

dos

equipamentos

e

ferramentas;
12.2.42 - Depositar materiais inﬂamáveis somente em áreas autorizadas pela

ﬁscalização, devendo a CONTRATADA providenciar para estas áreas os
dispositivos de proteção contra incêndios determinados pelos órgãos
competentes;
Á?
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12.2.43 - Elaborar em cada visita tanto para Manutenção Preventiva quanto
Corretiva, um Relatório Detalhado de Execução dos Serviços onde serão

indicados os serviços realizados e a relação de peças eventualmente
substituídas, além de outros registros pertinentes. O Relatório deverá ser visado
pela ﬁscalização e compor a documentação que acompanha a fatura mensal da
CONTRATADA. No momento da visita, uma cópia do Relatório será repassada à
ﬁscalização para ser anexada ao livro de ocorrências;
12.2.44 - Responsabilizar-se pelo transporte de todos os materiais,
equipamentos, ferramentas e mão-de-obra necessários à execução dos

serviços;
12.2.45 - Manter, durante toda execução do Contrato, as condições de
habilitação e qualiﬂcação exigidas na contratação, comprovando-as, a qualquer
tempo, mediante solicitação do TCEES;

12.2.46 - Não divulgar nem fomecer dados ou informações referentes aos
serviços executados, sob as penas da lei, a não ser quando expressamente

autorizado pelo CONTRATANTE;
12.2.47 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo
parcialmente, a execução do Contrato, nem subcontratar quaisquer das
prestações a que está obrigada, sem a anuência do CONTRATANTE;

12.2.48 - Deverão ser observados os manuais de operação dos equipamentos
conforme Anexo do Estudo Técnico Preliminar n°05/2020.
12.2.49 - A CONTRATADA deverá manter os equipamentos e ferramentas em
perfeito estado de conservação, manutenção, segurança e higiene, prontos para
utilização em qualquer tempo, bem como adequados a produtividade e

compativel com as respectivas especiﬁcações técnicas, substituindo-os ou
consertando-os, no caso de defeito, no prazo máximo de 2 (dois) dias;
12.2.50 - As fenamentas e maquinas deverão estar sempre disponiveis aos

funcionários da CONTRATADA, de modo a não impossibilitar, ou interromper a
execução dos serviços;
12.2.51 - A CONTRATADA deverá utilizar peças, componentes e acessórios
originais dos respectivos fabricantes, não sendo admitidas marcas similares,
salvo se os originais não estiverem mais sendo fabricados. Quando não for
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possivel a substituição por componentes originais o fato deverá comunicado
oﬁcialmente à ﬁscalização do Contrato.

CLÁUSULA oEc|MA TERCEIRA - oAs PENA|.|oAoEs
13.1 - A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas
para a prestação de serviços, sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7* da Lei

n° 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/1993, a saber:
a) ADVERTÊNCIA, nos casos de pequenos descumprimentos deste Instrumento
Contratual que não gerem prejuízo para o TCE-ES;

b) MULTA de 0,2% (dois décimos por cento) incidente sobre o valor global da
contratação, por dia, até o trigésimo dia de atraso, se os serviços não forem
realizados quando a CONTRATADA, sem justa causa, deixar de cumprir o prazo

estabelecido para a execução do objeto;
c) MULTA de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor global da contratação,
nos casos em que a CONTRATADA:
c.1) Prestar informações inexatas ou criar embaraços à ﬁscalização;
c.2) Transferir ou ceder suas obrigaçoes a terceiros, sem autorizaçao do

CONTRATANTE;
c.3) Deixar de atender as determinações da ﬁscalização;
c.4) Cometer faltas reiteradas na execuçao dos serviços.

d) MULTA de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global da contratação,
nos casos em que a CONTRATADA:
d.1) Ocasionar, sem justa causa, o atraso superior a 30 (trinta) dias na
execução dos serviços contratados;

d.2) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os
serviços contratados;
d.3) Praticar, por ação ou omissao, qualquer ato que venha a causar danos
à CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente da obrigação dW
CONTRATADA de reparar os danos causados.
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e) SUSPENSAO TEMPORARIA DE LICITAR e IMPEDIMENTO DE CONTRATAR
COM O TCE-ES por um periodo de até 2 (dois) anos, nos casos de recusa quanto
a assinatura do Instrumento Contratual, fomecimento de produtos ou prestação
dos serviços;
f) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a
Administração Pública, nos casos de prática de atos ilícitos, incluindo os atos que

visam frustrar os objetivos da licitação ou contratação, tais como conluio, fraude,
adulteração de documentos ou emissão de declaração falsa.

f) IMPEDIMENTO de licitar e contratar com o Estado do Espirito Santo, de
acordo com o art. 7° da Lei n°10520/2002 pelo prazo de 05(cinco) anos, sem

prejuizo das multas previstas neste Contrato, por se negar a receber a Ordem de
Serviços, não entregar a documentação exigida na contratação, apresentar
documentação falsa, causar o atraso na execução do objeto, não mantiver a
proposta de preço, falhar na execução do Contrato ou fraudá-la, comportar-se de
modo inidôneo e declarar informações falsas ou cometer fraude ﬁscal.
13.2 - Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da

Lei n° 8.666/1993;
13.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo TCE-ES após a devida

notiﬁcação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia;
13.4 - A notiﬁcação deverá oconer pessoalmente ou por correspondência com aviso de
recebimento, onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a

espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega
das razões de defesa;
13.5 - O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a
contar da notiﬁcação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo
estabelecida no art. 110 da Lei n° 8.666/1993;
13.6 - A aplicação da sanção declaração de inidoneidade compete exclusivamente ao

Conselheiro Presidente do TCE-ES, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser
requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO

14 1 - A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, confomie
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/1993, bem como a aplicação das multas e
penalidades previstas neste Instrumento;
14 2 - Constituem motivo para rescisão do Contrato:

l- o não cumprimento de cláusulas contratuais, especiﬁcações ou prazos;
ll - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especiﬁcações ou prazos;
Ill - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a
impossibilidade da conclusão da prestação dos serviços nos prazos estipulados;

N - o atraso injustiﬁcado na prestação dos serviços;
V - a paralisação da prestação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação
à Administração;
Vl - a subcontratação total do seu objeto, a associação da CONTRATADA com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação;
VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e ﬁscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

Vlll - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1°
do art. 67 da Lei n° 8.666/1993;

IX - a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;
X - a dissolução da sociedade;
Xl - a alteração social ou a modiﬁcação da ﬁnalidade ou da estrutura da empresa,
que, a juízo do CONTRATANTE, prejudique a execuçao do Contrato;
XII - razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento,

justiﬁcadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que
está subordinada o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que
se refere o Contrato;
Xlll - a ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do Contrato;
XIV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes dos serviços já prestados, salvo em caso de calamidade
públiw,

grave

perturbação

da

ordem

intema

ou

guen'a,

assegurado

à

CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas
obrigações até que seja nomralizada a situação;
XV - a supressão, por parte do CONTRATANTE, dos serviços, acarretando
modiﬁcação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da
Lei n° 8.666/1993.
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14.3 - A decisão da autoridade competente, relativa à rescisão do Contrato, deverá ser
precedida de justiﬁcativa fundada, assegurado o contraditório e a ampla defesa;
14.4 - A rescisão do Contrato poderá ser:
I - determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos

enumerados nos incisos I a XIII do item 16.2;
ll - consensual, por acordo entre as partes e reduzida a termo no processo da
contratação direta, desde que haja conveniência para a Ad ministração;
lll - judicial, nos termos da legislação.

Parágrafo único: A rescisao administrativa ou consensual deverá ser precedida de
autorização escrita e fundamentada do Conselheiro Presidente deste Tribunal de Contas
do Estado do Espirito Santo.

cLÁusuLA DÉCIMA Qu|N'rA - Do REGIME DE ExEcuçÃo
15.1 - Fica estabelecida a forma de execução indireta no regime de empreitada por preço

global, nos termos do art. 10, inc. ll, “a” da Lei n° 8.666/1993;
15.2 - A execução deste Contrato, bem como os casos omissos, serão regulados pelas
cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, sendo aplicados supletivamente
os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma
do artigo 54 e 55, inciso Xll da Lei n° 8.666/1993.

cLÁusuLA oÉc||viA sExTA - DA ALTERAÇÃO oo coNTRATo
16.1 - A alteração de quaisquer das disposições estabelecidas neste Contrato somente
se reputará válida se tomada nos termos da lei e expressamente através de Termo

Aditivo ou Termo de Apostilamento, que a este Contrato se aderirá.

c|.AusuLA oÉc||v|A sÉT|MA - DA PuBucAçAo
17.1 - O referido Contrato será publicado, em resumo, no Diário Oﬁcial Eletrônico do
Tribunal de Contas do Espirito Santo, dando-se cumprimento ao disposto no art. 61,
parágrafo único da Lei n° 8.666/1993.
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cLÁusu|_A DÉc||v|A o|TAvA - Do FoRo
18.1 - Fica eleito o foro da cidade de Vitória-ES, para dirimir quaisquer dúvidas

oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos,
com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja;

18.2 - E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente Instrumento, após
lido e achado conforme.

\
Vitória - ES, 24 de julho de 2020.
/

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Presidente do TCEES
CONTRATANTE
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