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CONTRATO N.º 51/2022
PROCESSO Nº 1490/2022
DISPENSA Nº 17/2022

Por este instrumento particular de Contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE IÚNA/ES, pessoa jurídica

de direito público, devidamente inscrito no CGC/MF sob o n.º 27.167.394/0001-23, com sede na Rua

Desembargador Epaminondas Amaral, n.º 58, Centro, Iúna - ES, neste ato representado pelo Prefeito

Municipal, Sr. ROMÁRIO BATISTA VIEIRA, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, empresário,

portador do CPF n.º 788.456.027-53 e RG n.º 599171 – SSP/ES, residente e domiciliado à Rua

Deputado João Rios, nº 65, Bairro Centro, neste Município de Iúna, doravante denominado

CONTRATANTE, e, de outro lado a empresa ACERTES CERTIFICADOS DIGITAIS EIRELI, inscrita
no CNPJ sob o n.º 39.938.872/0001-30, com sede na Rua Galaor Rios, nº 11, centro, Iúna/ES, cep:

29.390-000, telefone: (28)98808-5437, endereço eletrônico: contato@acertes.com.br, neste ato

representada por ANDERSON FREITAS DO ESPIRITO SANTO, brasileiro, casado, empresário,
portador do CPF nº 157.746.127-40 e RG nº 20489970 PC/MG, residente na Rua Claudionor Mariano

da Silveira, nº 67, centro, Iúna/ES, cep: 29.390-000, doravante denominado CONTRATADO,
resolvem assinar o presente instrumento para formalização de negócio jurídico:

01) CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:
1.1. Constitui objeto do presente instrumento a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM FORNECIMENTO DE TOKEN, ASSINATURA E CERTIFICADO DIGITAL, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

02) CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
2.1. O valor global do presente Contrato é de R$4.125,00 (quatro mil, cento e vinte e cinco reais).

2.2. O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) dentro dos 30 (trinta) dias seguintes ao da apresentação

à Prefeitura Municipal de Iúna de documento(s) fiscal(is) hábil(eis), sem emendas ou rasuras e ter

ocorrido o recebimento na forma prevista no art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

2.2.1. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão)

devolvido(s) ao fornecedor para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será

contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.

2.3. O Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem

devidos pelo fornecedor, em decorrência de inadimplemento contratual.

2.4. Os pagamentos serão efetuados através de depósito em conta corrente do fornecedor, no Banco

por ele indicado, e serão contados da data de certificação/aceitação do objeto licitado, constante no

mailto:contato@acertes.com.br,
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verso da Nota Fiscal/Fatura em 02 (duas) vias, com o visto do funcionário competente para o

recebimento e conferência dos mesmos.

2.5. Em caso de atraso no pagamento, a Contratada fará jus à percepção dos índices oficiais de

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança desde o inadimplemento até o

efetivo pagamento.

03) CLÁUSULA TERCEIRA - EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO:
3.1. A execução deste instrumento será acompanhada e fiscalizada por servidor previamente

designado pela Administração, que anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas

com a execução do presente, determinando o que for necessário à regularização de falhas ou

defeitos observados e deverá atestar a execução do objeto, observadas as disposições deste

contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento. Os agentes fiscalizadores do

contratante serão os servidores David de Paula Florenço, matricula nº 308986, Dina Amelia de

Oliveira, matricula nº 002828, Dilma Amorim de Freitas, matricula nº 700005, Rute Leia Reis

Fernandes Mariano, matricula nº 030082, Diogo Quarto da Silva, matricula nº 304258, nomeados por

Portaria subscrita pelo Gabinete do Prefeito.

3.2. Cabe ao fornecedor permitir e facilitar a fiscalização e a inspeção, em qualquer dia e hora

devendo prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados.

3.3. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Município e não exclui nem reduz a

responsabilidade do fornecedor por qualquer irregularidade.

04) CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
4.1. As despesas decorrentes deste certame correrão pela dotações orçamentárias

100001.1212200102.083.33903000000 – Ficha 265, 100001.1212200102.083.33903900000 - Ficha

268, 050001.0412200022.015.33903000000 - Ficha 045, 050001.0412200022.015.33903900000 -

Ficha 048, 110001.1030100122.061.33903000000 - Ficha 005,

110001.1030100122.061.33903900000 - Ficha 009, desde já autorizado o empenho pelo Ordenador

de Despesa.

05) CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO E VIGÊNCIA DO
CONTRATO:
5.1. As condições de execução do objeto serão conforme informadas no anexo 1 deste termo.

5.2. A vigência do contrato será a partir de sua publicação na imprensa oficial do Estado até 31 de

dezembro de 2022.
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06) CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
6.1. As empresas que não cumprirem as normas e obrigações contratuais assumidas estarão sujeitas

às sanções e penalidades estabelecidas no edital e na Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e

10.520/2002 quais sejam:

6.1.1. Advertência;

6.1.2. Multa:

a) 0,33% por dia de atraso, na entrega do produto ou execução do serviço/fornecimento, calculado

sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%;

b) 10% em caso da não entrega do produto, não execução do serviço/fornecimento ou rescisão

contratual, por culpa da contratada, calculado sobre a parte inadimplente;

c) de até 20% calculado sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do

contrato, exceto prazo de entrega;

d) Multa 1% por dia sobre o valor total dos lotes arrematados pela contratada, limitado a 15%, pelo

não cumprimento do prazo de assinatura do contrato, calculada pela fórmula:

M=0,01 x C x D

Onde:

M = Valor da Multa,

C = Valor do contrato

D = Número de dias de atraso

6.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada dentro do

prazo de validade da sua proposta:

a) não celebrar o contrato no prazo de sete dias corridos, contados do recebimento da convocação;

b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a celebração do contrato;

c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

d) não mantiver a proposta;

e) falhar ou fraudar na execução do contrato;

f) comportar-se de modo inidôneo;

g) cometer fraude fiscal;

h) por prazo indeterminado, quando a empresa receber qualquer das multas previstas e não efetuar o

pagamento.

6.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em caso de

faltas graves apuradas por intermédio de processo administrativo.

6.2. Na aplicação das penalidades previstas neste termo, a administração considerará,

motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou

contratada, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da licitante ou
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contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de

1993.

6.3. A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como

microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, conforme

previsto no art. 90 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e implicará na aplicação de

sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas

alterações posteriores, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa.

6.4. Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer

obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

07) CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO:
7.1. A rescisão do contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da

Lei Federal 8.666/93, no que couber, com aplicação do artigo 80 da mesma Lei, se for o caso.

08) CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES:
8.1. Constituem obrigações do Contratante:

8.1.1. Efetuar o Pagamento do preço previsto na cláusula segunda, nos termos deste instrumento;

8.1.2. Designar servidor para acompanhar a execução deste contrato;

8.1.3. Gerenciar o contrato até o seu vencimento, acompanhando o cumprimento de todas suas

cláusulas na íntegra.

8.2. Constituem obrigações do contratado:

8.2.1. Executar o contrato nos termos aqui ajustados bem como àqueles trazidos nos autos que

procedeu ao contrato;

8.2.2. Utilizar, no fornecimento dos objetos contratados, pessoal que atenda aos requisitos de

qualificação necessária ao exercício das atividades que lhe for confiada;

8.2.3. Registrar as ocorrências havidas durante a execução deste Contrato, de tudo dando ciência ao

Contratante, respondendo integralmente por sua omissão.

8.2.4. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos,

materiais ou pessoais causados pelo (a) contratado (a), seus empregados, ou prepostos ao

Contratante, ou a terceiros.

8.2.5. Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, fiscais, seguros e quaisquer outros não

mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência

direta ou indireta do contrato, isentando a contratante de qualquer responsabilidade.

8.2.6. Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas nos autos que procedeu ao contrato.
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8.2.7. Comprometer-se a iniciar os serviços na data acordada, constantes da autorização de

fornecimento, emitida pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Iúna;

8.2.8. Executar todos os serviços de acordo com as especificações e demais elementos técnicos que

integram o termo de referência, obedecendo rigorosamente as normas técnicas existentes.

09) CLÁUSULA NONA - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:
9.1. O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

9.1.1. Unilateralmente pelo Contratante:

9.1.1.1. Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica dos seus

objetivos;

9.1.1.2. Quando necessária a modificação contratual em decorrência de acréscimos ou diminuição

quantitativa do seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93 e suas alterações.

9.1.2. Por acordo entre as partes:

9.1.2.1. Quando necessária a modificação do regime de execução dos serviços em face de

verificação técnica da inaplicabilidade nos termos contratuais originários;

9.1.2.2. Quando necessária à modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias

supervenientes, mantidos o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, sem a

correspondente execução dos serviços;

9.1.2.3. O Contratado se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões que se fizerem nas contratações, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial

atualizado do Contrato.

9.1.2.4. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a

superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a data de apresentação da proposta, de

comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão à revisão destes para mais ou para

menos conforme o caso;

9.1.2.5. Em havendo alteração unilateral do Contrato que aumente os encargos do Contratado, o

Contratante restabelecerá por aditamento o equilíbrio econômico financeiro inicial.

10) CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
10.1. Não poderá o Contratado ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente o objeto deste contrato.

10.2. Fica o Contratante isento de qualquer ação civil, criminal, trabalhista, ou qualquer outra relativa

ao presente Contrato, ficando o Contratado responsável por tudo o que vier a ocorrer durante o

período do Contrato.

10.3. O presente Contrato será publicado, em resumo, na Imprensa Oficial, dando-se cumprimento ao

disposto no artigo 61, parágrafo único da Lei n.º 8.666/93, correndo a despesa por conta do

contratante.
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10.4. Aplica-se à execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº

10.520/02 e Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.

10.5. Integra este contrato a pertinente dispensa de licitação e termo de referência, cujas disposições

vinculam ambas as partes.

11) CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO:
11.1. Elegem o Foro da Comarca de Iúna - ES, para dirimir quaisquer dúvidas ou contestações

oriundas deste instrumento e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, renunciando-

se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e

forma, para que produza seu efeito legal, após lido e achado conforme.

Este contrato é integrado dos seguintes anexos:

I – Anexo 1 – Termo de Referencia;

II – Anexo 2 – Preços contratados.

Iúna/ES, 02 de junho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
Romario Batista Vieira - Prefeito

ACERTES CERTIFICADOS DIGITAIS EIRELI
Anderson Freitas do Espírito Santo / ou procurador legalmente habilitado
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ANEXO 1

TERMO DE REFERENCIA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

DE ASSINATURA, CERTIFICADO DIGITAL E TOKEN

PROCESSO Nº 1490/2022

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

1. OBJETO

1.1. Aquisição de serviço de Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Serviços de

Certificado Digital, Assinatura e Token.

1.2. Emissão e renovação de certificados digitais do tipo A3, padrão ICP-Brasil, com ou sem

fornecimento de token (caso não seja necessário) criptográfico para armazenamento do Certificado,

visando atender as demandas da administração, de modo que possibilite a troca de informações de

forma segura, com garantia de identidade do emissor, agilizando o processo de assinatura de

documentos.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Sobre o objeto.

2.1.1. A certificação digital oferece aos usuários as garantias de autenticidade, integridade dos dados

e confidencialidade entre as partes nas instruções processuais.

2.1.2. Para acessar diversos sistemas estruturantes do governo, os servidores utilizam a certificação

digital, portanto, torna-se fundamental a contratação de empresa especializada para eventual

prestação de serviços de emissão de certificados digitais do tipo A3, padrão ICP-Brasil, com

fornecimento de Token criptográfico para armazenamento do Certificado, com validade por 3 anos.

2.1.3. O token é um dispositivo para armazenamento do certificado, que é um documento eletrônico

expedido por uma autoridade certificadora, que funciona basicamente como uma carteira de

identidade eletrônica, que possibilita a troca segura de informações entre duas partes, com garantia

da identidade do emissor, integridade da mensagem e confidencialidade, com vantagens de ser mais

resiste mecanicamente, além de possuir conexão via USB, que dispensa a aquisição de equipamento

adicionais para sua utilização.
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2.1.4. A presente contratação justifica-se em razão da certificação digital ser utilizada em diversas

atividades setoriais, desde aqueles que atuam na área de compras públicas, na execução

orçamentária e financeira, entre outros.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1. A pretensa contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Contratação de

Empresa Especializada em Fornecimento de Serviços de Certificado Digital, Assinatura e Token de

que trata o presente processo licitatório, deverá observar todas as normas e procedimentos

administrativos inerentes à Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

3.1.1. A Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Serviços de Certificado Digital,

Assinatura e Token para entes públicos, observará as normas e procedimentos administrativos:

* Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993;

(...)

Art. 24. É dispensável a licitação:

ll - para outros serviços e compras de valor de 10% (dez por cento) do limite previsto

na alínea “a”, do inciso ll do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos

nesta lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou

alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; (redação

dada pela lei 9.648, de 1998)

(...)

3.2. Bem como, demais normas de direito público aplicáveis e pelas regras previstas no Edital e

respectivos anexos, que o integram.

4. MODALIDADE

4.1. A aquisição que constitui o objeto deste termo de referência enquadra-se no conceito de bem

comum, onde os requisitos técnicos são suficientes para determinar o conjunto da solução escolhida

para adquirir material que comercialmente fornecido por mais de uma empresa no mercado;
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4.2. A modalidade escolhida é a Dispensa de Licitação, conforme preceitua a Lei 8.666/93. Adquirir o

material mediante o recolhimento da melhor proposta para a Prefeitura Municipal de Iúna/ES.

[...]

Art. 24. É dispensável a licitação: II - para outros serviços e compras de

valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do

artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que

não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de

maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; (Redação dada pela Lei

nº 9.648, de 1998).

5. DA NATUREZA DO SERVIÇO E EQUIPAMENTOS BENEFICIADOS

5.1. A pretensa contratação, objeto do presente Termo de Referência, consiste basicamente na

prestação de serviços de emissão de certificados digitais do tipo A3, padrão ICP-Brasil, com

fornecimento de Token criptográfico para armazenamento do Certificado, com validade por 3 anos.

5.2. O serviço consiste em uma carteira de identidade eletrônica, que possibilita a troca segura de

informações entre duas partes, com garantia da identidade do emissor, integridade da mensagem e

confidencialidade, com vantagens de ser mais resiste mecanicamente, além de possuir conexão via

USB, que dispensa a aquisição de equipamento adicionais para sua utilização.

5.3. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

LOTE ÚNICO

ITEM COD DESCRIÇÃO QNT

01 19237 - Token criptográfico USB capaz de armazenar certificados, chaves e cadeias

de certificados aderentes às normas do Comitê Gestor da ICP-Brasil;

- Equipamentos certificados pelo Instituto Nacional de Tecnologia da

Informação – ITI;

- Total compatibilidade com os certificados digitais A3;

- Conector USB (Universal Serial Bus) tipo A versão 2.0 (ou superior

compatível com 2.0);

- Conexão direta na porta USB, sem necessidade de interface intermediária

15
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para leitura;

- Capacidade de armazenamento de certificados e chaves privadas de no

mínimo, 64 Kbytes;

- Ter suporte à tecnologia de chaves pública/privada (PKI), com geração on-

board do par de chaves RSA de, no mínimo, 2048 bits.

- Compatibilidade e disponibilização de drivers para pleno uso nas plataformas

Microsoft Windows 7 e superior, linux e Mac OS;

- Senha de acesso ao dispositivo de no mínimo 06 (seis) caracteres;

- Geração de chaves, protegidas por PINs (Personal Identification Number);

- Inicialização e reinicialização do token mediante a utilização de PUK (Pin

Unlock Key);

- Suporte aos principais navegadores de mercado, entre os quais: Internet

Explorer, Edge, Mozilla Firefox e Google Chrome;

- O software de gerenciamento do dispositivo .

6. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. Os equipamentos de assinatura, certificado digital e token, objetos alvo da pretensa contratação

estão distribuídos na Prefeitura Municipal de Iúna e demais secretarias.

7. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. A contratada deverá prestar o serviço solicitado “in loco”, na Prefeitura de Iúna e secretarias.

8. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

8.1. Incumbe à contratada, permitir e facilitar a fiscalização, bem como inspeção nos produtos,

permitir o pleno acompanhamento na realização do serviço, seja preventivo, corretivo e ou de reparo,

prestando todas as informações e esclarecimentos sempre que solicitado pela contratante.

8.2. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Município e não exclui nem reduz a

responsabilidade da contratada por qualquer irregularidade, que sendo constatada, será devidamente

notificada formalmente pelo Fiscal do Contrato/ata.

8.3. A fiscalização quanto à qualidade do material utilizado ficará sob a responsabilidade do Órgão

Solicitante, que deverá recusar o material que não atender as normas técnicas específicas, indicadas
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para cada equipamento de impressora, como peças similares, peças reutilizadas, peças usadas ou

peças recondicionadas, que não originais daquele equipamento.

8.4. A execução deste instrumento será acompanhada e fiscalizada por servidor previamente

designado pela Administração, que anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas

com a execução do presente, determinando o que for necessário à regularização de falhas ou

defeitos observados, sem o que não será permitido qualquer pagamento.

8.5. A pretensa contratação terá como agentes fiscalizadores Servidores Públicos Municipais da

Prefeitura Municipal de Iúna/ES, que serão nomeados através de Portaria subscrita pelo Gabinete do

Prefeito.

8.6. Os Agentes irão receber e atestar as notas fiscais/faturas dos serviços prestados.

8.7. Os Agentes públicos responsáveis pela Fiscalização do Contrato serão os servidores:

Matrícula Nome do servidor Situação

308986 DAVID DE PAULA FLORENÇO Titular

002828 DINA AMÉLIA DE OLIVEIRA Titular

700005 DILMA AMORIM FREITAS Titular

030082 RUTE LÉIA REIS FERNANDES MARIANO suplente

304258 DIOGO QUARTO DA SILVA Suplente

012985 FRANCELINA MAFORT DA SILVA RAIDER SERRANO suplente

9. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

9.1. As despesas decorrentes deste certame correrão por conta das dotações orçamentárias

fornecidas previamente pelo Setor de Contabilidade desta Administração Pública Municipal conforme

preceitua o disposto no Art. 7º e 14º da Lei Federal nº 8.666/93.
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9.2. As Dotações Orçamentárias para os processos de licitação na forma de Contrato serão

informadas previamente pelo Setor de Contabilidade, na fase de elaboração dos futuros contratos

advindos das Atas;

10. DO PAGAMENTO

10.1. A contratada, deverá emitir NFe (Nota Fiscal Eletrônica), fazer provas de regularidade com a

Fazenda Federal/INSS, Estadual e Municipal, FGTS e Justiça do Trabalho, entregando-as junto com

os pedidos de ressarcimento por substituição de peças ao servidor Agente Fiscal da pretensa

contratação, devendo o pagamento ser realizado até o trigésimo dia a contar do recebimento dos

documentos supracitados.

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. A contratada deverá cumprir fielmente o que estabelece as cláusulas e condições do contrato e

do presente Termo de Referência, de forma que os serviços executados e os equipamentos sejam

entregues em condições de perfeito e ininterrupto funcionamento, suprindo a demanda desta

administração pública municipal, efetuando os reparos e correções, manutenção adequada durante o

prazo de vigência da garantia.

11.2. Somente funcionários devidamente registrados na Empresa contratada poderão realizar os

serviços a que se refere à pretensa contratação, mediante a apresentação de crachá e devidamente

uniformizado.

11.3. A contratada assumirá inteira responsabilidade pelas obrigações decorrentes da legislação

trabalhista, previdenciária, acidente de trabalho e quaisquer outras relativas ao pessoal.

11.4. A contratada responderá pelos danos causados aos equipamentos da contratante, quando

resultantes da ação danosa, omissão, negligência ou imperícia de seus funcionários.

11.5. A contratada se obriga na execução dos serviços, dispor de pessoal devidamente qualificado,

registrado, que na apresentação do atendimento à contratante, deverá estar o funcionário

devidamente uniformizado e identificado por crachá, em observação à segurança.

11.6. A contratada deverá apresentar e entregar à contratante todas as peças substituídas dos

equipamentos em que for realizada a prestação dos serviços, sendo esta, condição indispensável

para a autorização do pagamento.
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11.7.A contratada deverá permitir o acesso e acompanhamento ao serviço, parcial ou total durante a

sua execução, tendo em vista ser serviço realizado “in loco”.

11.8. A contratada deverá manter arquivo de relatório, RAT (Relatório de Atendimento Técnico),

individual dos equipamentos, atualizado com o histórico de atendimento, a título de informação de

problemas ou anomalias apresentados em cada equipamento, devendo prestá-lo quando solicitado

pela contratante por meio do seu Agente Fiscal do Contrato, sempre que este solicitar, devendo o

relatório ser entregue de forma impressa e o enviado por e-mail.

11.9. A contratada, no decorrer da execução do presente Contrato, obriga-se:

11.9.1. Executar o objeto contratual, nos prazos estipulados e de acordo com as especificações e

condições previstas no Contrato;

11.9.2. A executar o serviço somente por profissional técnico qualificado da própria empresa;

11.9.3.A utilizar apenas peças e componentes que não comprometam a qualidade do equipamento e

sua plena funcionalidade, devendo para tanto utilizar somente peças e componentes originais do

fabricante;

11.9.4. A configurar e ativar os equipamentos, atendendo integralmente as características e às

necessidades da contratante, responsabilizando-se por todas as conexões, materiais, equipamentos,

acessórios e mão-de-obra necessária para o seu perfeito funcionamento;

11.9.5. A responder por toda e qualquer despesa relativa a encargos trabalhistas, seguro de

acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, e quaisquer outras despesas que forem devidas e

referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm

qualquer vínculo empregatício com a contratante;

11.9.6. A responder integralmente por perdas e danos que vierem a causar à contratante ou a

terceiros em razão de ação ou omissão, de forma dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

11.9.7. A manter durante a execução do CONTRATO todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas;

11.9.8. A abster-se de transferir responsabilidades para terceiros, sejam fabricantes, técnicos ou

quaisquer outros prestadores de serviços, sem anuência da Contratante;
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11.9.9. A observar as leis, decretos, regulamentos, portarias, normas federais, estaduais e municipais

direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato;

11.9.10. A prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela contratante, no prazo máximo

de 02 (dois) dias úteis;

11.9.11. A apresentar laudo técnico contendo a especificação e o quantitativo de peças necessárias

ao reparo dos equipamentos, o qual estará sujeito à aprovação, nos termos deste Termo de

Referência;

11.9.12. Em cumprir fielmente o disposto neste Termo de Referência.

12. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

12.1. O contratante, no decorrer da execução do presente Contrato de registro de preços,
obriga-se a:

12.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais,

inclusive, permitir o livre acesso de representantes, prepostos ou empregados da contratada em suas

dependências, desde que devidamente identificados;

12.1.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação dos serviços e

promover os pagamentos dentro dos prazos convencionados;

12.1.3. Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e demais normas legais, direta e

indiretamente aplicáveis ao CONTRATO;

12.1.4. A acompanhar, controlar e avaliar a prestação de serviços, através do suporte técnico por

Empresa terceirizada que presta suporte técnico em informática para esta Administração Pública

Municipal;

12.1.5. Designar servidor para acompanhar e atuar como Agente Fiscalizador a pretensa contratação,

devendo ser o Agente Fiscal devidamente nomeado por meio de Portaria Oficial;

12.1.6.Gerenciar a pretensa contratação até o vencimento, acompanhando o cumprimento de todas

suas cláusulas na íntegra;
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12.1.7. Comunicar a Empresa contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução

dos serviços;

12.1.8. Fiscalizar a execução dos serviços, objeto desta contratação, podendo sustar, recusar,

mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que não esteja de acordo com as condições e exigências

especificadas;

12.1.9. Emitir as ordens de execução de serviços necessárias, numeradas em sequência e assinadas

pela Administração (Ordenador de Despesas da Prefeitura ou do Fundo Municipal de Saúde ou

Secretário Municipal de Gestão e Planejamento), fornecendo as peças necessárias para o regular

conserto/reparação do bem, após aprovação do orçamento pela administração;

12.1.10. Exigir o imediato afastamento e substituição de qualquer empregado ou preposto que não

mereça confiança no trato dos serviços ou que produza complicações para a fiscalização, ou ainda,

que adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe foram

atribuídas;

12.1.11.Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o Edital

e seus anexos Contrato, justificando as razões da recusa;

12.1.12. Acompanhar totalmente ou parcialmente os serviços durante sua execução pela Contratada.

13. TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

13.1. O objeto irá demandar da formalização de instrumento contratual.

14. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E CONTRATANTE

14.1. Constituem obrigações da Prefeitura Municipal de Iúna.

14.1.1. Fornecer à CONTRATADA as informações e documentações indispensáveis à execução do

objeto contratado;

14.1.2. Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratual entregue em desacordo com o previsto no

Contrato, justificando as razões da recusa;

14.1.3. Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo, para corrigir defeitos ou irregularidades

encontradas na execução do objeto, conforme Anexo II - MODELO DE NOTIFICAÇÃO;
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14.1.4. Efetuar os pagamentos nas condições pactuadas no Contrato;

14.1.5. Permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, devidamente identificado, livre acesso aos

locais destinados à execução do objeto contratual;

14.1.6. Cumprir, de forma a não retardar os prazos da CONTRATADA, suas obrigações contratuais

que constituam pré-requisitos para que a mesma cumpra suas próprias obrigações;

14.1.7. Gerenciar no Contrato até o seu vencimento, acompanhando o cumprimento de todas suas

cláusulas na íntegra.

14.2. Deveres e responsabilidades da CONTRATADA

14.2.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência, com a alocação

dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os

materiais e equipamentos, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência;

14.2.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo

fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

14.2.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com

os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a

CONTRATANTE autorizada a descontar dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor

correspondente aos danos sofridos;

14.2.4. Utilizar empregados habilitados e com amplo conhecimento dos serviços a serem executados,

em conformidade com as normas e determinações em vigor;

14.2.5. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e

as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à

CONTRATANTE;

14.2.6. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação

dos serviços;
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14.2.7. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

14.2.8. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas;

14.2.9. Cumprir o disposto no art. 27, inciso V, da Lei Federal n.º 8.666/93;

14.2.10. Fornecer os produtos e/ou serviços conforme especificações técnicas definidas deste termo

de referência, não podendo nunca ser inferior a esta;

14.2.11. Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE,

relacionados com o objeto deste termo de referência;

14.2.12. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente em

relação aos produtos e/ou serviços que forem objetos do Contrato e prestar os esclarecimentos

necessários;

14.2.13. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências dos Fiscais do Contato e do Gestor

do Contrato inerentes à execução do objeto contratual;

14.2.14. Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização dos produtos e/ou serviços

pela CONTRATANTE, cujo representante terá poderes para sustar os mesmos, total ou parcialmente,

a qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária, e recusar os produtos e/ou serviços e

que julgar inadequados;

14.2.15. Emitir relatório detalhado da execução da ordem de fornecimento emitida;

14.2.16. Realizar a execução do objeto fora do horário comercial sempre que solicitado pela

Prefeitura Municipal de Iúna, evitando transtornos no atendimento à população.

15. CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO

15.1. Do Pagamento

15.1.1. A CONTRATADA deverá apresentar à Prefeitura Municipal de Iúna, a nota fiscal, contendo

discriminação clara e precisa do objeto contratado e seus elementos característicos, como

identificação do item, especificação, quantidade e preços unitário e total;
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15.1.2. O pagamento será depositado na conta bancária da CONTRATADA, após a emissão do

Termo de Recebimento Definitivo ou o ateste dos fiscais de contratos da Prefeitura Municipal de

Iúna/ES;

15.1.3. A Prefeitura Municipal de Iúna/ES, identificando qualquer divergência na nota fiscal, esta será

devolvida à CONTRATADA para a devida regularização;

15.1.4. A devolução da Nota Fiscal não aprovada pela Prefeitura Municipal de Iúna/ES, em nenhuma

hipótese servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a prestação dos serviços ou deixe

de prestar o atendimento necessário;

15.1.5. A prefeitura Municipal de Iúna/ES se reserva o direito de descontar do pagamento os

eventuais débitos da CONTRATADA, inclusive os relacionados a multas, danos e prejuízos contra

terceiros;

15.1.6. Nenhum pagamento será efetuado estando pendente de liquidação qualquer obrigação da

CONTRATADA;

15.1.7. Somente será pago o objeto contratual efetivamente prestado e de acordo com as

especificações que integram o Contrato;

15.2. Prazo para pagamento

15.2.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias após o recebimento da nota fiscal.

16. SANÇÕES E PENALIDADES

16.1. Ao licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, pela inexecução, total ou

parcial do Contrato;

16.1.1. Erros de execução;

16.1.2. Demora na execução dos serviços;

16.1.3. Não celebrar o Contrato no prazo de sete dias corridos, contados do recebimento da

convocação;

16.1.4. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame;
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16.1.5. Não mantiver a proposta;

16.1.6. Falhar ou fraudar na execução do Ata/Contrato;

16.1.7. Comportar-se de modo inidôneo;

16.1.8. Fizer declaração falsa ou cometer qualquer espécie de fraude;

16.1.9. Por prazo indeterminado, quando a empresa receber qualquer das multas previstas e não

efetuar o pagamento;

16.1.10. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em caso de

faltas graves apuradas por intermédio de processo administrativo;

16.2. Serão aplicadas, conforme o caso, às seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos

causados à Administração Pública Municipal:

16.2.1. Advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigíveis;

16.2.2. Aplicar multa, nos seguintes termos;

16.2.3. 0,33% por dia de atraso, na execução do serviço, calculado sobre o valor correspondente a

parte inadimplente, até o limite de 9,9%;

16.2.4. 10% em caso de não execução do serviço ou rescisão contratual, por culpa da contratada,

calculado sobre a parte inadimplente;

16.2.5. De até 20% calculado sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula

do contrato, exceto prazo de entrega;

16.2.6. Multa 1% por dia sobre o valor total dos lotes arrematados, limitado a 15%, pelo não

cumprimento do prazo de assinatura do Contrato, calculada pela fórmula:

M = 0,01 x C x D

Onde:

M = Valor da Multa,
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C = Valor da ata/contrato

D = Número de dias de atraso

16.2.7. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada dentro do

prazo de validade da sua proposta:

16.2.8. Não celebrar o Contrato no prazo de sete dias corridos, contados do recebimento da

convocação;

16.2.9. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame;

16.2.10. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

16.2.11. Não mantiver a proposta;

16.2.12. Falhar ou fraudar na execução do Contrato;

16.2.13. Comportar-se de modo inidôneo;

16.2.14. Cometer fraude fiscal;

16.2.15. Por prazo indeterminado, quando a empresa receber qualquer das multas previstas e não

efetuar o pagamento;

16.2.16. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em caso de

faltas graves apuradas por intermédio de processo administrativo.

16.2.17. Na aplicação das penalidades previstas neste edital, a administração considerará,

motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou

contratada, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da licitante ou

contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de

1993;

16.2.18. A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como

microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, conforme

previsto no art. 90 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e implicará na aplicação de
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sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas

alterações posteriores, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa;

16.2.19. Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer

obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

17. VIGÊNCIA

17.1. A ata de registro de preços vigerá por 12 (doze) meses, a contar de sua publicação resumida no

Diário Oficial do Estado, vedada sua prorrogação;

17.2. Encerrada a vigência do Contrato, é vedada a formalização de novas contratações dela

decorrentes.

18. DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. A empresa contratada assumirá integral responsabilidade pela execução e eficiência dos

serviços que efetuar.

18.2. A Empresa contratada deverá atender todas as exigências estabelecidas no TERMO DE

REFERÊNCIA e seu anexo, bem como assumirá inteira responsabilidade pelos serviços executados,

comprometendo-se a substituir as peças ou refazer os serviços que não atenderem às especificações

do fabricante ou forem recusados pela contratante, no prazo máximo de 07(sete) dias úteis a contar

da solicitação formal (Autorização de Fornecimento) emitida pela contratante, sem qualquer ônus

para a mesmo.

18.3. A Empresa contratada responsabilizar-se-á pelo fiel cumprimento de todas as disposições e

acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao

pessoal alocado nos serviços contratados.

18.4. Fica a Prefeitura Municipal de Iúna/ES isento de qualquer ação civil, criminal, trabalhista, ou

qualquer outra relativa ao Contrato, ficando o Contratado responsável por tudo o que vier a ocorrer

durante o período do Contrato;

18.5. O Contrato será publicado, em resumo, na Imprensa Oficial, dando-se cumprimento ao disposto

no artigo 61, parágrafo único da Lei n.º 8.666/93, correndo a despesa por conta da Prefeitura

Municipal de Iúna/ES;
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18.6. Aplica-se à execução do termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 10.520/02 e

Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores;

18.7. A Prefeitura Municipal de Iúna/ES dispõe de noventa (90) dias, contados da data do Pregão,

para convocar o licitante vencedor para assinar a Ata/Contrato, sendo esse o prazo mínimo de

validade da proposta;

18.8. A contratada terá um prazo máximo de 03 (três) dias úteis para assinatura e devolução da

Ata/Contrato, contados da data de recebimento deste por e-mail ou qualquer outro meio;

18.9. Os preços registrados vincularão os respectivos proponentes enquanto viger a Ata/Contrato;

18.10. Os preços ofertados pelas contratadas deverão estar inclusos todos os custos inerentes à

contratação, dentre eles os encargos sociais, impostos, taxas, seguros entre outros, e que os preços

propostos são completos e suficientes para pagar todos os serviços, não podendo posteriormente

reivindicar nenhum tipo de pagamento extra.
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