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_ ESTADO DOWESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 00212022

Processo nº 60342021,

Modalidade: Dispensa de Licitação Por Limite, artigo 24, inciso ll, Lei nº 866611993.

A CÁMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº

27.467844/0001-0t, sediada na Rua Getúlio Vargas, nº 299, Centro, Guarapari/ES, CEP: 29200-180, neste ato
representado por seu presidente em exercicio,'SR. WENDEL SANT'ANA LIMA, brasileiro, solteiro, pedagogo, inscrito

no CPF sob o nº 124.461237—59, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 2.247,452 SSP/ES, residente e

domiciliado na Comarca de Guarapari/ES, doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado a empresa
SlNERGiA ELEVADORES LTDA, pessoa juridica direito privado, inscrita no CNPJ sob o aº 07205894/0001-03,
sediada na Rua Benedito Mello Serrano, nº 289, Praia do Morro, Guarapari/ES, CEP: 29216-550, neste ato
representado por seu empresário, SR RUBEN MAZZONI, brasiíeiro, divorciado, empresário, inscrito no CPF sob o nº

510.013.657—04, portador da Cédula de Identidade RG nº 3728654 IFP/RJ, residente e domiciliado na Avenida Beira

Mar, nº 330, apt. 107, Edificio imperador, Praia do Morro, Guarapari/ES, CEP: 29216-010, doravante denominada
CONTRATADA, celebram o presente contrato de acordo com a dispensa de licitação, publicado no Diário Oficial do

Legislativo Municipal, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8666/1993, em conformidade com a Lei

8.666” 993, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir aduzidas

1.1 - O presente Contrato tem como objeto a contrataçao de empresa especralrzada para a prestaçao dos servrços
de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento e reposição de peças e componentes novos e
originais, para 01 (um) elevador de passageiros, em atendimento a Câmara Municipal de GuaraparilES, conforme
especificação do Termo de referência anexo deste termo contratual.

1. 2- A presente contratação obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como o descritivo no Termo de Referência

anexo deste Termo Contratual, e independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste
acordo.

'2.1Í '.“depressão“;*esatraaz'aee'àçéoopn (Nove mil e seiscen rea ),
necessidade da CONTRATANTE, nos termos do Termo de Referência Anexo a este termo.

2.1.1 - No valor do contrato, já estão incluídos todos os custos e despesas com encargos fiscais, sociais e trabalhistas,

inclusive transporte, taxas, impostos, embalagens. seguros, licenças e outros custos relacionados ao objeto contratado.

2.2 - O pagamento será realizado mensalmente, conforme“ estipulado no Termo de Referência —— anexo deste Termo
Contratual até o 30º (trigésimo) dia, após apresentação da nota fiscal, conferência e aceite expresso dos bens, e

devidamente instruído o pedido em consonância ao que dispõe as instruções Normativas de Sistema Financeiro de
Controle Interno desta Câmara e a legislação própria.
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2.3 - Nenhum pagamento serãº efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência de qualquer obrigação, as quais poderão ser

compensadas com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

2.4 - A critério da CONTRATANTE, do pagamento devido a CONTRATADA poderão ser descontados eventuais valores

relativos a muitas, indenizações ou outras de responsabilidade desta.

2.5 - Não serão efetuados pagamentos adiantados, sob qualquer hipótese.

2.6 - Ocorrendo erros na apresentação do(s) documentots) fiscal(is)f bem como caso o faturamento apresente alguma
incorreção ou divergência de valores o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) a CONTRATADA para correção, ficando

estabelecido que o prazo para pagamento será'contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente

corrigida.

2.7 - Só serão efetuados os pagamentos referentes ao produto efetivamente entregue/executado.

2.8 - O pagamento será efetuado após a apresentação da CND Cºnjunta da Receita Federal, CND Estadual e Municipaâ

da Sede da CONTRATADA, FGTS, CNDT e CND do Municipio de Guarapari.

2.9 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4320/64, assim como nas Leis
Estaduais nºs. 2.583f71 e 5383/97 e atterações posteriores.

2.10 — Os preços firmados entre os contratantes serão fixos e irreajustáveis, resguardado a revisão para manter o
equilibrio econômico-financeiro, devidamente fundamentado e reajuste em decorrência de aditivo de prazo contratuat,

devidamente justificado.

2.11 - A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente eletrônica, emitida em moeda corrente do Pais, endereçada à
CONTRATANTE (Câmara Municipal de Guarapari, CNPJ 27.467,844l0001-0t).

2.12 - Os pagamentos serão precedidos por meio de ordem bancaria, através de crédito em conta corrente em nome da
CONTRATADA. "

3.1 - 0 presente contrato de prestação de servico terá vigência de 12 (doze) meses, cujo inicro sera contado a partir

da data de sua assinatura, desde que devidamente publicado no Diário Oficial deste Legislativo, podendo ser
prorrogados por igual periodo, nos termos do art. 57, inciso II e & 2º, da Lei nº 8666/93.

3.1.1 - O inicio da prestação dos serviços ocorrerá na mesma data de inicio do prazo contratual.

3.2 - Para recebimegto das demandas a CONTRATADA deVerã disponibilizar atendimento telefônico e/ou pela Internet

(por e—mail e/ou site), de segunda a sexta-feira, no horário de 8:00 as 18:00 horas.

3.3 - Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no órgão CONTRATANTE.
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3.4 - Em caso de eventual escassez ou falta do objeto licitado, a CONTRATADA dara prioridade a CONTRATANTE, de

modo a garantir que não haja prejuízo na prestação de serviço.

- p p
ÓRGÃO: CÁMARA MUNICIPAL DE GUARAPARIIES

Ação: 2002

Despesa: 26
Elemento: 33.90.39

Subelemento: 3330.39.17

atuar como fiscal do respectivo contrato, que originou esta contratação, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8666/93,

o qual deverá atestar a realização dos serviços, para cumprimento das normas estabelecidas nos artigos 62 e 63 da Lei
nº 4320/64.

5.1.1 - O fiscal será responsável pela inspeção, conferência, fiscalização qualitativa e quantitativa dos serviços a serem

prestados, bem como por atestar a Notas Fiscais, observado antes de cada pagamento se o serviço atendeu as
cláusulas estabelecidas neste Termo Contratual e os preços aqui firmados.

5.2 - As decisões e providências que ultrapassam a competência dos Fiscais do Contrato deverão ser solicitadas aos
seus superiores em tempo hábil para adoção de medidas convenientes.

5.3 » A fiscaiização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições teceicas, vicios redibitorios, e, na

ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

6.1 - Pela mexecuçao total ou parolal do contrato a Camara MunICIpal de Guarapari podera, garantida a prewa defesa,

aplicar ao contratadoªas seguintes sanções:
i - Advertência;

tl - Multa moratória eiou compensatória por perdas e danos, na forma prevista no instrumento convocatório ou no
contrato;

Ill — Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não

superiora 02 (dois) anos;

iv - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre qse o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após

decorrido o prazo daásanção aplicada com base no inciso anterior;

V - Impedimento de licitar e contratar com o Poder Legislativo Municipal pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo

das multas previstas em edital e no contrato e das demais Geminações legais.
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6.2 - Os procedimentos administrativos para aplicação das sanções administrativas obedecerão ao disposto na Instrução

Normativa SCL nº 001/2020, aprovada pela Portaria nº 6548/2020.

estabelecidas neste contrato, não permitindo que terceiros interfiram na execução dos serviços ora pactuados;

II — Notificar a CONTRATADA, imediatamente, irregularidades ocorridas durante a prestação dos serviços e/ou
fornecimento;

iii - Fiscatizar, atraves de servidor para taí designado, o rear e efetivo cumprimento do contrato, zelando pela execução a

contento dos serviços pactuados;

IV « Efetuar o pagamento a CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos;

V - Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao obieto, quando solicitados pelo prestador de serviço;

Vi « Reteitar qualquer serviço prestado equivocadamente ou em desacordo com as especificações minimas constantes

no Processo que originou a Contratação.

8.1 - Sao de exclusrva conta e responsabilidade da CONTRATADA, alem das prevrstas em lei e nas normas aplicavels,

as obrigações que se seguem:

8.2 - Obrigações Gerais:

| - Responsabilizar—se integralmente pelo fornecimento dos serviços nos termos da legislação vigente e atendendo plena

e satisfatoriamente as exigências constantes no Processo que originou a Contratação;

Ii - Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da CONTRATANTE;

ill - Fornecer os produtos/serviços no prazo estabelecido ou quando necessário, informando em tempo hábil qualquer

motivo impeditivo ou que impossibilita assumir o estabelecido;

8.3 » Obrigações Operacionais:

| - Quando for o caso, comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer anormalêdade verificada, inclusive de

ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessarias;

Il - Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade dos serviços/fornecimento.

8.4 - Obrigações comerciais, tributárias e outras:

I - A inadimplência com referência aos encargos e obrigações estabelecidos não transfere a CONTRATANTE a
responsabilidade pelo seu pagamento, nem podera onerar a prestação do serviço, razão pela qual a CONTRATADA

renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE.

8.5 & A CONTRATADA não poderá ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente o objeto desta Contratação, sem

prévia e expressa autorização da CONTRATANTE, ressalvando—se de que, quando concedida à subcontratação, obriga-

se à empresa prestadora de serviço a obedecer integralmente aos termos deste Contrato, e sob sua inteira
responsabilidade, reservando ainda, ao comprador o direito de, a qualquer tempo, dar por terminada a subcontratação,

sem que caiba ã subcontratada o direito de reclamar indenização ou preguizo de qualquer espécie ao comprador.
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9.1 - O Confrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, conforme exposição do artigo 65 da lei nº 8666/1993

10.1 - O presente contrato sera rescrndrdo de pleno direito, Independentemente de interpelação JudICIal ou extrajudrcral,

com fundamento no artigo 77, e por qualquer um dos motivos elencados no artigo 78, e observadas, no que coeberern

as formas e condições estabelecidas nos artigos 79 e 80, todos da Lei Federal nº 8.666/93.

10.2 - Em todas as condições acima referenciadas, sempre será observado o interesse do CONTRATANTE.

10.3 - Declarada a rescisão do Contrato, a CONTRATADA receberá do CONTRATANTE somente o referente ao

pagamento do serviço executado,

11.1 - O presente contrato sera publicado, em resumo, no Diario Ofrcral Legislativo Munrcrpaê, dando-se cumprimento ao

disposto no art, 61, parágrafo Único da Lei Federal nº 8666/93, correndo a despesa por conta da CONTRATANTE, de

modo que o comprovante de publicação será parte integrante deste Contrato.

, 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.

12.2 - E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma,

depois de lido e achado conforme, para que produza seus reais efeitos.

Guarapari/ES, jfj de *Nª; 5 de 2022.XM

Cãmara Municipalde GuaraparifES . ,
CONTRATANTE “Meme; " ª“:m

Kªmel . te da Cámara
: _ EIEMO 3621 izozzz

CAMARA MUNICIPAL DE summer?!

5 f :
SinergiaEtevafdóresg LTDA

CONTRATADA
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ANEXO oo CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50312022

TERMO DE REFERÉNCIA

. to a cOntratação de empresa espe
serviços de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento e reposição de peças e componentes
novos e originais, para 01 (um) elevador de passageiros, em atendimento a Câmara Municipal de Guarapari/ES.

2.1 — O objetivo da pretensa contrataçao vrsa manter o elevador em perfeito estado de conservaçao e funcronamento

visando garantir o uso, conforto e segurança dos servidores, fornecedores, terceirizados e público em geral.

Justifica-se ainda pela necessidade de manter o elevador em condições de uso, evitando o desgaste de seus
componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos, bem como efetuar a manutenção corretiva, ocasionada por falhas em

tais componentes. Trata-se de serviço a ser executado de forma contínua, de acordo com o art. 57, II da Lei de
Licitações.

O elevador é fundamental para a circulação de pessoas e materiais dentro das unidades do anexo, especialmente das

pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Conforme O inciso 1.1 da Decisão Normativa CONFEA nº 3611991, Resoluções nº 053/2019 e 101/2020 do Conselho

Federal dos Técnicos Industriais — CFT, a atividade de manutenção de elevadores somente será executada sob a

responsabilidade técnica de profissional autônomo ou empresa, habilitados e registrados no Conselho de classe devido.

Tem-se ainda que esta Casa de Leis não dispõe em seu quadro de funcional, profissionais capacitados que atuem nas
atividades mencionadas, diante da tncompatibilidade destes serviços com as atividades fim deste órgão, tornando
imprescindível a contratação.

3.1 - O servrco sera realizado no elevador eXIstente no anexo da Camara Munrcrpal de Guarapari, localizado na Rua-

Joaquim da Silva Lima, nº 167, Centro, Guarapari/ES. CEP: 29200-260, no horario de 08 as 18 horas, de segunda a

sexta-feira, previamente agendado com a CONTRATANTE, podendo ser executado fora do horário estipulado desde

que uma das partes solicite previamente, não gerando nenhum custo adicional para a CONTRATANTE.

3.2 - O Contrato tera vioência de 12 (doze) meses, cujo inicio será contado a partir da data de sua assinatura, desde

que devidamente publicado no Diário Oficial deste Legislativo, podendo ser prorrogados por igual periodo, nos termos

do art. 57, inciso II e ª 2º, da Lei nº 8666/93.

3.3 - O inicio da prestação dos serviços ocorrerá na mesma data de inicio do prazo contratual.

4.1 - Todos os servrcos mencronados neste termo de re erencra consrstem em manu encao preven Iva e corre Iva o
elevador instalado no Anexo da Câmara Municipal de Guarapari sed'ado na Rua Joaquim da Silva Lima, nº 167,

Centro, Guarapari/ES, CEP 29 200— 260 que envolvem todas as ações e intervenções permanentes, periódicas ou

pontuais e emergenciais no elevador, suas peças e componentes, entendesdo- se por: = &

%% , Emde em
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4.1.1 - Manutenção greventivasa serie de procedimentos destinados a prevenir a ocorrência de quebras e defeitos do

equipamento, tais como lubrificação de peças, tubos, medições de voltagem, amperagem, temperatura ambiente, etc.,

conservando-os em perfeito estado de uso, de acordo com os manuais e normas técnicas especificas para os
equipamentos.

4.1.2 - Manutenção corretiva: aquela que visa a reparar todos os defeitos, falhas ou irregularidades detectadas,
restabelecendo o pleno funcionamento do equipamento, bem como substituir peças e componentes defeituosos ou
faltantes.

4.2 - Os serviços de manutenção deverão ser realizados através de Visitas Técnicas programadas, as quais deverão
ser previamente agendadas, em obediência ao PLANO DE MANUTENÇÓES PREVENTIVAS, conforme consta no

APÉNDICE I deste termo, e através de CHAMADAS DE EMERGENClA para atendimento de manutenções corretivas.

4.3 - A equipe técnica da CONTRATADA deverá contar com profissionais especializados e devidamente habilitados, os

quais desenvolverão as diversas atividades necessárias à execução dos serviços contratados.

4.4 - Os serviços êncluem a reafização de todos os testes elétricos e mecânicos, revisão, calibragem, verificação das

condições operacionais do eievador, anãiises de vazamentos, condições de lubrificação de componentes internos,

eficiência, consumo elétrico e limpeza, bem como orientações para operação normal e adequada dos equipamentos.

4.5 - Os serviços a serem realizados em peças e que, por motivos técnicos, não puderem ser executados nos locais de

uso, implicarão na retirada das peças pela CONTRATADA, mediante prévia avaliação e aprovação do Fiscal do
Contrato, ficando a CONTRATADA inteiramente responsavel pela integridade física de seus componentes durante a

retirada, transporte, substituição de peças e reinstalação, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

4.6 - Os serviços 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 a CONTRATANTE.

4.7 « A CONTRATADA deverá apresentar um telefone e e-mail para chamadas de emergência.

4.8 - A manutenção deverá ser realizada em 01 (um) elevador de passageiros com as caracteristicas apresentadas no

quadro a seguir:
Marca:

1. Capacidade nominal - nº passageiros/carga(kg): 6 Passageiros — 450kg
2. Velocidade de acionamento (mfmin): 60 mlmin
3. Paradas/Entradas: 6/3
4. Denominação dos andares: U,2,3,4,5,6
5. Comando: lrffolev
6. Modelo botoeira cabina: Genius,r lnfolev

?. Modelo botoeira pavimento: Genius,f lnfolev
8. Modelo indicador de cabina: Digital Multiponto
9. Modelo indicador de pavimento: Digital Multiponto
10. Lógica de atendimento: Seletivo Descida e Subida
11. Vão livre das portas: 800mm
12. Máquina de tração: BAK-135
13. Tração: Direta
14. Bitola dos cabos de tração: 3f8 pol
15. Classificação dos cabos de aço: Cabo de Aço Polido ABS 8
16. Motor de tração: A132 4—19
17. Posição da casa de máquinas: Superior
18. Potência do motor (HP): 7,5HP
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19. Tensão trifasica (V): 220=V
20. Tensão monofásica (V): 127 V
21. Painéis de cabina: Inox

22. Portas de cabina e pavimento: Inox
23. Revestimento do piso: Granito
24. Corrimão na cabina: Não

25. Sinalização sonora: Sim
26. Espelho:Não
27. Ventilador: Não
4.9 - Os elementos tecnicos descritos neste Termo de Referência são os mínimos necessários para assegurar que a

aquisição/serviços se dê de forma satisfatória, corn as mínimas condições técnicas e de qualidade exigidas, e, ainda,
assegurar o gasto racional dos recursos públicos.

5.1 - Dos Se .
5.1.1 — A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE as rotinas que comporão 0 PLANO DE MANUTENÇÃO

PREVENTIVA (conforme sugestão no APÉNDICE I deste termo) a ser adotado para garantir o bom funcionamento do

equipamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados após a emissão da Ordern de Serviço. Essas rotinas

e o Plano de Manutenção deverão ser previamente
aprovados pela CONTRATANTE;

5.1.2 - A manutenção preventiva deverá ocorrer mensalmente, observadas as rotinas obrigatórias descritas na no Plano

de Manutenção Preventiva, consistindo numa inspeção em todos os componentes do sistema do elevador, visando
evitar a ocorrência de falha ou de desempenho insuficiente. As inspeções serão definidas em função das caracteristicas

do equipamento e das orientações técnica do fabricante ou fornecedor;

5.1.3 - A manutenção preventiva deverá ocorrer sempre na primeira quinzena de cada mês, respeitando os horários de

funcionamento da CMG, sempre devendo ser agendada com antecedência junto ao fiscai do contrato;

5.1.4 - A Manutenção Preventiva deverá ser executada em datas e horários agendados previamente com a
CONTRATANTE;

5.1.5 - Sempre que necessário, e previamente acordado com a fiscalização do contrato, esta manutenção podera ser

realizada fora do horário de expediente da CMG, não implicando em qualquer ônus para a CONTRATANTE.

5.2 - Dos Serviços dé Manutenção Corretiva: .
5.2.1 - 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 do elevador;

5.2.2 - A manutenção corretiva ocorrera 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 do elevador, seja por falta de
aiimentação eiétrica;

5.2.3 - A manutenção corretiva deverá ser prestada pela CONTFoATADA, mediante a comunicação do defeito, que será

feita via telefônica e e-mail, obedecendo as seguintes regras:

5.2.3.1 - Em casos de acidentes ou de pessoas presas na“ cabina em dias úteis, fim de semana e feriado, o prazo
máximo de atendimento, apos a comunicação, deverá ser de 15 (quinze) minutos;

5.2.3.2 - Nos demais casos, o prazo máximo de atendimento devera ser de 01 (uma) hora, contadas a partir do

encaminhamento da comunica ão ficando obri ada a colocar o e ui amento em erfeito estado de funcionamento no
p_razo maximo de 01 (um) dia util;
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5.2.3.2.1 - O prazo de 01 (maiº hora será contado dentro do horário de funcionamento estabelecido neste Termo de

Referência, ou seja, em dias úteis entre 8h e 18h, interrompendo se a contagem as 18h de um dia e reiniciando-se às

8h do dia útil seguinte.

5.2.3.4 - Decorridos os prazos descritos nestes subitens, sem o atendimento devido, fica a Clle autorizada a contratar
os serviços de outra empresa e a cobrar da CONTRATADA os custos respectivos, sem que tal fato acarrete qualquer

perda quanto à garantia do equipamento e materiais ofertados;

5.2.3.5 - A Ordem de Serviço devidamente assinada pelo fiscal do contrato será emitida em dias úteis, no horario

compreendido entre 8h e 18h, e enviada à CONTRATADA por meio eletrônico (e-mail), constando data, hora e nome do

servidor solicitante;

5.2.3.6 - O término do reparo do equipamento e sua disponibilidade para uso em perfeitas condições de funcionamento

no iocal onde esta instalado não poderá ultrapassar o prazo de 01 dia trtil, contados a partir da emissão da Ordem de

Serviço
5.2.3.7 - Quando ocorrer defeito que exija mais tempo, o prazo deverá ser negociado com a CONTRATANTE que, de

forma devidamente justificada, concedera prorrogação, fazendo-o por escrito.

5.3 - 0 RELATÓRIO DETALHADO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, deverá conter no mínimo os itens a seguir:

4.3.1 - Descrição sumária da situação encontrada; '
4.3.2 - Marca, modelo e número de serie do equipamento revisado;

4.3.3 - Data, hora de inicio e término dos serviços;

4.3.4 - Discriminação dos serviços executados e peças substituídas se houver;

4.3.5 - Assinatura do técnico responsável pela execução dos serviços.

5.4 - Sempre que for reatizado um serviço em que o equipamento esteja parado para manutenção, devera ser colocada

adequada sinalização em todos os pavimentos a fim de evitar acidentes, como a queda no fosso do elevador por um
usuario desavisado.

5.5 - Em ambas as modalidades de manutenção deverá ser emitido relatório detalhado sobre o serviço realizado,

descrevendo inclusive peças e outros componentes substituidos durante o processo.

5.6 - Sera utilizada a quantidade de mão de obra que o serviço requerer, sendo observado, no entanto, o quantitativo
necessario para que não ocorra demora no restabelecimento do funcionamento do elevador.

5.7 - Todos os técnicos envolvidos deverão ter capacidade técnica para realizar as tarefas a eles designadas, mediante

formação especifica.

5.8 - Apos a realização das manutenções, os locais utilizados pelos técnicos deverão ser limpos e organizados.

5.9 - A CONTRATADA obriga-se a atualizar as programações e horários de acordo com as necessidades da
CONTRATANTE ou eventos que venham a surgir.

5.10 - A CONTRATADA deverá fornecer a fiscalização do contrato lista atualizada dos profissionais que atenderão a

CMG, tanto nas demandas normais quanto nos casos de falha no sistema que caracterizem situação emergencial.

5.11 - A CONTRATADA deverá enviar Relatório de Avaíiação Tecnica 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 apresentara também a relação dos materiais a serem

repostos com os seus respectivos preços, cronograma para execução e solicitação de autorização para execução do
serviço (em mãos ou pelo e—mail).

5.12- Após cada execução de manutenção preventiva, uma etiqueta devera ser afixada em local visível, na cabina do

elevador, constando a data do serviço e o nome do executor. Da mesma forma, uma etiqueta deverá ser af xada sobre
a nova peça que substituir a danificada, com as mesmas especificações.
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5.13 - 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 a aprovação do fiscal do Contrato.

5.14 - Não serão aceitos materiais de reposição com marcas distintas das existentes, exceto quando se caracterizar
como material “fora de linha", ou seja, que não e mais fabricado, ou comprovada a equivalência tecnica de outra marca,

o que, necessariamente, deverá ser comprovado através de testes e ensaios previstos por normas a serem submetidos

a análise e aceite prévios do fiscal do Contrato.

5.15 - A CONTRATADA deverá restituir a CONTRATANTE as peças substituídas que puderem ser reaproveitadas em

parte, em uma eventual emergência ou apresentar (a titulo de comprovação de substituição) a CONTRATANTE as

peças que forem sucateadas ;

5.16 - A CONTRATANTE poderá exigir da CONTRATADA, & comprovação de procedência original de peças,
componentes e outros materiais necessários, inclusive por meio de Notas Fiscais, 5.9 — Nos casos em que houver a

necessidade do deslocamento do EQUIPAMENTO do local onde estiver instalado para efetivar o devido reparo, o

transporte e demais despesas decorrentes ocorrerão por conta o ônus exciusivamente da CONTRATADA.

5.17 - Na retirada dos equipamentos a CONTRATADA deverá observar o seguinte:

5.17.1 - Os equipamentos a serem consertados fora do local onde se encontram instalados deverão ser retirados após
a emissão da Ordem de Serviço, assinada pela autoridade competente;

5.172 - O recebimento do equipamento consertado deverá ocorrer no tocal onde foi retirado, devidamente reinstalado,

sem qualquer ônus para esta CMG;

5.172 - Se julgar necessário, o fiscal do Contrato poderá solicitar a CONTRATADA a apresentação de informação, por

escrito, dos tocais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos, comprovando a
qualidade dos materiais empregados na manutenção do equipamento. Os ensaios e as verificações serão
providenciados pela CONTRATADA e executados por laboratórios aprovados pelo fiscat do Contrato.

5.18 - 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.

5,19 - Excepcionalmente, quando não houver disponibilidade de peças originais no mercado e mediante comprovação e

justificativa por escrito por parte da CONTRATADA, poderá ser admitida a substituição por similar de boa qualidade. A

Contratada deverá, obrigatoriamente, obter a autorização expressa do fiscal do Contrato antes da realização de
quaisquer substituições.

5.20 - A CONTRATADA só poderá realizar a substituição de peças após emissão da Ordem de Serviço, assinada pelo
fiscal do Contrato.

5.21 — A entrega dos produtos ficará a cargo da CONTRATADA, devendo ser providenciada transporte e mão-de—obra

necessária, sem quaisquer ônus ã CONTRATANTE, até o local por este indicado.

6.1 - A CONTRATADA ofertará garantia técnica mínima de 12 meses para os servicos executados contados a partir do

seu recebimento definitivo.

6.1.1 - Para os componentes e peças utilizadas no conserto a garantia devera sera estipulada pelo fabricante. Nesse

período, 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 a

CMG, ainda que constatada depois dos serviços.

6. 2- Durante o prazo da garantia, a CONTRATADA deverá consertar ou refazer os serviços que apresentarem defeitds,
não sendo permitido transferir sua responsabilidade a terceiros, mesmo que fabricantes
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6.3 - Deverá ser afixada etiqueta »adesêva nas peças/componentes substituidos com as seguintes informações:

6.3.1 - Término da execução do serviço;

6.3.2 - Periodo de garantia das peças;

6.3.3 - Periodo de garantia do serviço;

6.3.3 - Técnico responsavel.

6.4 - Quando se tratar de vício oculto, o prazo se iniciará no momento em que ficar evidenciado o defeito no
equipamento.

1 - O prazo para prestaçao dos servrços sera de acordo com estabelecrdo na tabela Rotina de manutençao
preventiva no elevador” APENDICE deste Termo de Referência.

7.2 - O descumprimento dos prazos definidos neste termo estará sujeito à aplicação de penalidade.

7.3 - Toda prorrogação de prazo do serviço deverá ser solicitada e justificada por escrito e aprovada pela autoridade

competente.“

?. 4- O recebimento do serviço estara condicionado a observância das especificações técnicas, cabendo a verificação

ao fiscal técnico designado, que poderá ser assistida por representante da CONTRATADA, a fim de corrigir toda e
qualquer irregularidade constatada.
7.5- Os servicos que estiverem em desacordo com as especificações e condições descritas neste Termo de Referência

e seu APÉNDICE, ou que apresentarem vicios ou defeitos serão reieitados, devendo ser corrigidos, refeitos ou
substituidos sem ônus para a CMG, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, de até 24 horas, quando se realizarão

novas verificações sem gre'uizo da aplicação de penalidades

7.6 - O RECEBIMENTO DEFINITIVO dos serviços se dará pela fiscalização técnica no prazo de até 05 (cinco) dias

úteis, a partir do recebimento provisório, após a verificação da qualidade do serviço executado e quantidade de
materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstaociado, desde que, estejam atendidas
todas as diretrizes descritas neste Termo de Referência;

7.7 - O recebimento definitivo do serviço, não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito estado do

serviço prestado, cabendo-Ihe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da sua efetiva utilização.

"8 1 - Da Qualificação Tecnrca- 0peracronal- A qualificação tecnrca—operacronal sera comprovada mediante
apresentação dos seguintes documentos, na fase de habilitação

8. 1. 1- -Apresentação de, no minimo, 1 (um) atestado fornecido por pessoa juridica de direito público ou privado, que

comprove a aptidão da licitante para prestar serviço pertinente e compativel em características, com o objeto deste
termo, conforme o gatº, do art. 30, da Lei nº 8.666/93;

8.1.2 - Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional: CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) de acordo com a DECISÃO NORMATIVA CONFEA Nº 36/1991, para empresas com profissionais
responsáveis tecnicos Engenheiros, ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) de acordo com a
RESOLUÇÃO CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS nº 53/2019, para empresas com profissionais

responsaveis Tecnicos Industriais.

8.2 - Da Qualificação Técnica-Profissional - A proponente deverá comprovar que possui em seu quadro permanente
pelo menos 01 (um) profissional de nivel Técnico em Mecânica ou de nivel superior em Engenharia Mecânica, detentor

de Certidão de Acervo Técnico para execução de serviço de características semelhantes, nos termos, respectivamente,

da Resolução nº 101/2020 (para Técnico em Mecânica) e da Resolução nº 218/1973 do CONFEA (para o Engenheiro

Mecânico) Para tanto, deverá apresentar os documentos & seguir:ã
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8.2.1 - DECLARAÇÃO, firmada pela Prºponente, na qual indicará o responsável técnico pelos serviços, que deverá

possuir registro profissional no CRT ou CREA;

8.2.1.1 - Na fase de habilitação, caso o profissional já possua vínculo com a empresa, poderão ser apresentados os
documentos citados no item 8.2.2.

OBS.: Caso a empresa não possua ainda o profissional que sera o Responsável Técnico em seu quadro, na fase de
habilitação poderá ser apresentado um Termo de Compromisso firmado entre a empresa e o profissional que tenha as

qualificações abaixo, em que a empresa licitante se compromete a contratar o protissional caso venha a ser a
vencedora do certame. Neste caso, a documentação elencada no item 8.2.2 será exigida apenas para a assinatura docontrato. -
8.2.2 - DOCUMENTO que comprove vínculo formal, com a Proponente, mediante:

a) No caso de vínculo empregatício, cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social — CTPS — expedida pelo
Ministério do Trabalho; '
b) No caso de vínculo societário, ato constitutivo da empresa devidamente registrado no órgão de Registro de Comércio

competente, do domicílio ou da sede do licitante;

c) No caso de profissional autônomo, contrato de prestação de serviços devidamente registrado no: CREA-ES por meio

da Anotação de Responsabilidade Técnica — ART ou CRT-ES por meio do Termo de Responsabiiidade Técnica - TRT.

8.2.3 - CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNlCO, emitida pelo CRT ou CREA, em nome do profissional indicado no

documento exigido no item 8.2.1 como responsável técnico, comprovando já ter prestado serviços de manutenção em

eievador de passageiros anteriormente para outros clientes;

8.2.4 - O profissional indicado no item 8.2.1 participara das atividades de manutenção conforme cronograma citado no

Plano de Manutenção Preventiva, devendo realizar uma visita mensal de no minimo 02 (duas) horas de duração,
durante o horario de expediente da CONTRATANTE, bem como visitas técnicas sempre que solicitado pela
CONTRATANTE. Deverá apresentar o Relatório de Supervisão Mensal nestas visitas.

8.3 - A CONTRATADA deverá manter equipe técnica devidamente habilitada disponibilizando tantos profissionais

quantos necessários a execução dos serviços.

9.1 « A fiscalizaçao e a atwtdade exercrda de modo Sistematico pela CONTRATANTE, objetivando a verificação do

cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos.

9.2 - A execução da contratação será acompanhada por um servidor e/ou comissão, previamente designado pela
CONTRATANTE, para proceder a fiscalização, nos termos do artigo 67 da Lei nº 8666/1993, que deverá atestar a

realização efetiva do serviço, para cumprimento das normas estabelecidas nos artigos 62 e 63 da Lei nº 4820/1964.

9.3 - A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da Fiscalização, bem como

atender prontamente qualquer exigência da fiscalização, respaldada na legislação aplicável;

9.4 - A CONTRATANTE, por meio do Fiscal do contrato, deverá comunicar a CONTRATADA, situações ou fatos que

prejudiquem ou venham a prejudicar a execução dos serviços, determinando as providências que entender serem
necessárias à sua soiução, devendo a CONTRATADA, salvo motivo de força maior, atender o determinado pela
CONTRATANTE, de modo a não comprometer ou prejudicar as atividades da Unidade.

9.5 - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto do contrato entregue, se em

desacordo com a especificação do Termo de Referência e da proposta de preços da CONTRATADA.
9.6 - Aos servidores investidos na função de fiscai, especialmente designados pela Administração, compete:

1 - Exercer de modo sistemático a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, objetivando verificaro

cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos, inchsive o
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cumprimento das obrigações previdenciárias, sociais e trabalhistas com os empregados que prestam serviços nesta
CMG;

2 - Apontar quaisquer serviços incompatíveis com os padrões técnicos e de quaâidade definidos neste Termo de
Referência;

OBS.: Nos casos descritos acima a CONTRATADA devera 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.

3 — Solicitar ao preposto da CONTRATADA que os empregados estejam sempre usando uniformes, crachás de
identificação e equipamentos de proteção individual » EPI;

4 - Solicitar a CONTRATADA a substituição em até 24 (vinte e quatro) horas de qualquer material ou equipamento que

apresente defeito durante seu uso;

5 - Anotar em registro proprio, comunicando ao preposto da CONTRATADA, as irregularidades constatadas, informando

prazo para sua regularização, propondo a Administração, quando foro caso, a aplicação das penalidades previstas no
contrato;

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

9.8 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização do contrato serão submetidas à
apreciação da autoridade superior da CMG, para adoção das medidas cabíveis, consoante disposto no art. 67, 5% tº e
2“, da Lei nº 8.666” 993.

10.1 - Das Obrigações & Responsabilidades da CONTRATADA.

10.1.1 — Garantir a execução dos serviços através de mão-de—obra qualincada e ferramental apropriado para cada tipo

de tarefa, conduzindo a um ótimo acabamento e aparência, sendo as tolerâncias, ajustes e méfodos de execução

compativeis com as melhores práticas disponíveis;

10.1.2 - Atender ao chamado da CONTRATANTE para regularizar anormalidades de funcionamento, procedendo a
manutenção corretiva, substituindo elou reparando, segundo critérios técnicos, componentes eletrônicos, eletricos,
mecânicos, hidráulicos, necessários a recolocação do equipamento em condições normais, utilizando peças originais,

recomendadas pelo fabricante, de forma a garantir as caracteristicas funcionais do equipamento;

10.1.3 - Garantir o funcionamento do elevador, procedendo a inspeção, teste, lubrificação, regulagem, reparos, etc, a

fim de proporcionar funcionamento eficiente e seguro do equipamento;

10.1.4 « Desenvolver os serviços sem prejuízo ao andamento das atividades ao âmbito da CONTRATANTE, durante

sua execução;

10.1.5 - Designar um preposto, aceito pela administração, para representa-la na execução do contrato, informando
nome compieto, CPF, e-mail e telefone de contato e substituto em suas ausências;
10,1,6 - Disponibilizar Engenheiro Mecânico ou Técnico Mecânico, Preposto e técnicos especializados para

acompanhar os serviços, instruir constantemente as equipes técnicas e manter contato com a Fiscalização
periodicamente e sempre que necessário, alem 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;
10.1.7 - Participar, por meio de seus representantes, das reuniões agendadas pela CONTRATANTE;

10.1.8 - Executar todos os testes de segurança necessarios, recomendados pelos fabricantes dos equipamentos e

exigidos pela legislação municipal vigente e pelas normas técnicas aplicáveis da Associação Brasileira de Normas
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Tecnicas — ABNT, bem como pelas normas regulamentadoras, estabelecidas pelo MTE, através da Secretaria de

Segurança e Saúde no Trabalho — SSST, vigentes e atualizadas;

10.1.9 - Manter pessoal, em serviço, devidamente identificado com crachás e uniformes, com especial atenção à
segurança, higiene e apresentação pessoal;
10.1.10 - Observar a adoção dos equipamentos de segurança que se fizerem necessários, conforme normas vigentes,

visando não permitir a ocorrência de danos físicos e materiais, não só com relação aos seus funcionários, como

também, com relação aos usuários em geral das edificações;

10.1.11 - Fornecer ao trabalhador, obrigatoriamente, os Equipamentos de Proteção Individual (EPi) e Equipamentos de

Proteção Coletiva (EPC) adequados, obedecendo à orientação normativa do Ministério do Trabalho e-Emprego (NR—6),

orienta-Io e treina-lc sobre o uso adequado, guarda e conservação desses equipamentos;

10.1.12 - Garantir, reparar e substituir, às suas próprias custas, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer

anormalidades durante o periodo de garantia. Os serviços, materiais e transportes necessários à correção de
anormalidades, dentro do prazo de garantia, correrão por conta da CONTRATADA;

10.1.13 - Responder, ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de força maior, por todo e qualquer prejuízo

que, em decorrência da execução deste objeto, for causado aos imoveis, mobiliários, equipamentos e demais pertences

da CONTRATANTE ou de terceiros, ficando certo que os prejuízos eventualmente causados serão ressarcidos;

10.1.14 — Executar os serviços com materiais e peças novas (primeiro uso), originais, preferencialmente genuínas;

10.1.15 - Apresentar para a fiscalização da 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 da

fiscalização da CONTRATANTE sempre que necessário;

10.1.16 - Utilizar materiais cuja qualidade seja duvidosa (marcas desconhecidas no mercado para o tipo de material

especificado), caberá a CONTRATADA comprovar, atraves de testes, estarem de acordo com as normas técnicas,
inclusive no que se refere à qualidade, ficando as respectivas despesas por conta da CONTRATADA, se solicitado pela

fiscalização da CONTRATANTE;

10.1.17 - Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o objeto da contratação, tais como mão de

obra, materiais, equipamentos, transporte e tributos de quaiquer natureza;

10.1.18 — Permitir e facilitar a fiscalização da 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 daestrutura na fábrica; _
10.1.19 - Fornecer todos os documentos e informações pertinentes à execução dos serviços, atuaâizados, sempre que

solicitados pela CONTRATANTE ou seus fiscais, bem como prestar os esclarecimentos técnicos que se fizerem
necessários, cumprindo tais obrigações no prazo máximo de 2 (dois) dias após a respectiva solicitação formal;

10.1.20 - 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;

10.1.21 - 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;

10.1.22 - Cumprir fielmente o CRONOGRAMA aprovado pela CONTRATANTE, estando sujeita a penalidades no caso

de descumprimento e atrasos do mesmo;
10.1.23 - Comunicar eventual atraso ou paralisação dos serviços, apresentando justificativas, as quais serão

apreciadas, para analise e deliberação da Administração, com vistas à apiicação de penalidades;
10.1.24 - Impedir ingresso de terceiros na casa de maquinas e em qualquer parte das instalações, exceto profissionais

credenciados pela CONTRATADA, acompanhados pela Fiscalização da CMG;

10.1.25 - 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 edificaçãg contra qual rdeterioração, perdas e danes;
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10.1 .26 - ivianter as instalações da CONTRATANTE em perfeitas condições de operacionalidade, limpeza e respeitando

todas as características originais dos ambientes que tenham sido alteradas durante as a execução dos serviços;

10.1.27 - Manter sempre limpos o poço e a casa de máquinas, cuja porta devera ser mantida trancada fora do período

de manutenção; ao fínai do serviço a chave devera ser devoívêda no setor indicado pela CMG, salientando que a casa

de máquinas deverá permanecer isenta de utensílios eiou materiais de timpeza ou qualquer outro produto ou obieto;

10.1.28 - 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;

10.1.29 - Fornecer materiais de consumo utilizados com maior frequência, corno: estopas, soiventes, graxas, óleos

lubrificante e produtos de limpeza e congêneres;

10,1.30 - Cumprir, durante a execução dos serviços, a legislação e posturas federais, estaduais e municipais
pertinentes e vigentes, vistoriando o elevador e informando a CMG sobre qualquer irregularidade neste, sendo a única

responsáveí por prejuizos decorrentes de infrações a que houver dado causa;

10.1.31 - Responsabiiizar-se exclusivamente pelo vínculo empregatício de seus funcionários, bem como por todas as

obrigações trabalhistas, tributárias, administrativas, civis, previdenciárias e securitãrias, apresentando a documentação

comprobatória à fiscalização da CONTRATANTE para fins de pagamento, assim como antes do início dos serviços,
sempre que um novo funcionário atuar no objeto da contratação, isentando a CONTRATANTE de qualquerresponsabilidade; '
10.1.32 — Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus
empregados/subcontratados acidentados ou com mel súbito, quer seja acidente de trabalho na execução dos serviços
contratados ou resultante de caso fortuito, mesmo ocorrido na via pública, bem como as indenizações que possam vir a

ser devidas a seus empregados ou a terceiros, em decorrência da execução do objeto contratado;

10.1.33 - Responsabilizar—se pela segurança de todos os envolvidos na execução do objeto e de terceiros que transitam

ou tenham acesso ao local de execução dos serviços, praticando todos os atos necessários a minimização de riscos de

acidentes, cumprindo e fazendo cumprir todas as leis, decretos, demais instruções normativas, normas
reguiamentadoras, portarias e notas técnicas emitidas pelo Ministério do Trabalho, relativas à segurança e saúde no

trabalho, apiícãveis à execução do Objeto;

10.1.34 - No interesse do cumprimento do contrato, a qualquer tempo, e independente de justificativa por parte deste, a

fiscalização da CONTRATANTE poderá exigir, por escrito, a substituição de empregados da empresa CONTRATADA,

que deverá cumprir a exigência no prazo de dois dias úteis;

10.1.35 - Responsabilizar—se peía adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e as precauções para evitar a

ocorrência de danos "ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federai, estadual e municipal

em vigor, respondendo diretamente, perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros, por eventuais
danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos. subcontratados,
independentemente de culpa e que não sejam comprovadamente consequência de ação ou omissão da
CONTRATANTE;

10.1.36 - Responsabilizar—se por danos, na execução do contrato, por negligência, imperícia e imprudência ou dolo, que

venham a ocorrer nas instalações, predio, equipamentos e, ainda, por eventuais danos causados no local de execução

dos serviços, aos servidores da CMG, bem como a terceiros, quando praticados, ainda que involuntartamente, por seus

empregados, arcando com a restauração, substituição ou indenização, conforme o caso;

10.1.37 - 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.

10.1.38 - Deverá elaborar em cada visita realizada pela CONTRATADA, tanto para manutenção preventiva quanto
corretiva, um RELATÓRIO DETALHADO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS onde serão indicados os serviços
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realizados e a relação de peçasa eventualmente substituídas, além de outros registros pertinentes. O Relatório devera

ser visado pela FISCALIZAÇÃO por ocasião da visita e compor a documentação que acompanha a fatura mensal dos

serviços da CONTRATADA. No momento da visita, uma cópia do Relatório sera repassada à FlSCALtZAÇÃO para ser
anexada ao livro de ocorrências;

10.1.39 - Responsabilizar-se pelo transporte de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mão-de—obra
necessários à execução dos serviços;

10.1 .40 - Manter, durante toda execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas previamente à

contratação, comprovando-as, a qualquer tempo, mediante solicitação da CMG;

10.1.41 - Não divutgar nem fornecer dados ou informações referentes aos serviços executados, sob as penas da lei, a
não ser quando expressamente autorizado pela CONTRATANTE;

10.1.42 - Não transferir a terceiros, por quaiquer forma, nem mesmo parcialmente, a execução do contrato, nem
subcontratar quaisquer das prestações a que esta obrigada, sem a anuência da CONTRATANTE

10.2 - Das Obrigações e Responsabilidades da CONTRATANTE:

10.2.1 - Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto deste Termo de Referência,

para que a empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições da contratação;

10.2.2 — Designar servidor com competência necessária para acompanhamento dos serviços constante do objetocontratual; '
10.2.3 - Fornecer e colocar a disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se fizerem
necessários ao cumprimento do Contrato;

10,2.4 - Disponibilizar os locais onde serão executados os serviços, bem como, as condições necessárias para a sua
execução;

10.2.5 - Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente uniformizados e
identificados, aos locais de prestação dos serviços;

10.2.6 - Rejeitar os serviços em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, estabelecendo sua
correção;

10.2.7 - Cumprir e fazer cumprir todas as disposições contidas neste Termo de Referência;

10.2.8 - Acompanhar, coordenar e fiscalizar a contratação, anotando em registro próprio os fatos que, a seu critério,
exijam medidas corretivas no fornecimento do(s) produto(s);

10.2.9 - Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução da contratação;

10.2,10 « Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos corn a CONTRATADA no prazo estipulado;

10.2.11 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento
do contrato;

10.2.12 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, a disposição de aplicação de eventuais penatidades, garantindo o
contraditório e a ampla defesa.

11.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Câmara Municipal de Guarapari podera, garantida a prévia defesa,

aplicar ao contratado as seguintes sanções:
I - Advertência;

II - Multa moratóriaáe/ou compensatória por perdas e dan'os, na forma prevista no instrumento convocatório ou no
contrato;

lll - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não

superior a 02 (dois) anos;
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IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuizos resultantes e apos

decorrido o prazo da sanção apticada com base no inciso anterior;

V - Impedimento de licitar e contratar com o Poder Legislativo Municipal pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, sem prejuízo

das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações tegais.

11,2 » Os procedimentos administrativos para aplicação das sanções administrativas obedecerão ao disposto na
instrução Normativa SCL nº 001/2020, aprovada pela Portaria nº 6546/2020.

323 “ “d“éé'p às 'rªén à corra—a à do do'ar'ç'amead (rabanete É
corrente exercício, cur'o Elemento de Despesa sera oportunamente informado pelo Setor contábil.

os casos de exceções devidamente comprovado), bem como os documentos de regularidade fiscal exigidos para a
habilitação. Estes documentos depois de conferidos e visados, serão encaminhados para processamento e pagamento

no prazo de 30 (trinta) dias corridos após a respectiva apresentação.

13.2 - A nota fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa de CREDENCIAMENTO e

acolhidos nos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

13.3 - Quatquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as informações registradas

previamente ao contrato, devera ser comunicada a CONTRATANTE, mediante documentação própria, para apreciação

da autoridade competente.

13.4 - Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(ês), ou outra circunstancia impeditiva, o(s)
documento(s) será(ão) devolvido(s) à empresa contratada para correção, sendo que o recebimento definitivo será
suspenso, ficando estabetecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação do novo

documento frscal, devidamente corrigido. ]
13.5 « No texto da nota fiscal deverão constar, obrigatoriamente, o numero do Contrato, o(s) objeto(s), descrição do

serviço;Í dos produtos, os valores unitários e totais.

13.6 - A CMG poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela CONTRATADA,

em decorrência de descumprimento de suas obrigações. ,
13.8 - Os pagamentos serão efetuados através de Ordem Bancária, em favor da CONTRATADA no Banco, Agência e

Conta Corrente informados, ficando a CONTRATADA responsável por avisar qualquer alteração das informações
bancarias.

13.9 - Para a efetivação do pagamento a CONTRATADA deverá manter as mesmas condições previstas no edital no
que concerne a proposta de preço e a habilitação,

13.10 — Nenhum pagamento será efetuado em caráter antecipado, ou antes, de quitada ou relevada qualquer
penalidade prevista no contrato.

13.11 - O valor global estimado do Contrato e fixo e irreajustável, pelo período de 12 (doze) meses contados da sua

vigência, de acordg com o art. 28 da Lei nº 9069/1995, resguardado a revisão para manter o equilíbrio
econômico-financeiro, devidamente fundamentada.

13.12 - O valor contratado podera ser reajustado desde que decorrido um ano, a contar da data do inicio da vigência,
levando em consideração o Índice de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA/IBGE ou outro que venha a substitui-lo. ªç
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14.1 - O valor aceito para contratação deverá conter somente 02 (duas) casas decimais depois da vírgula (R$ x,xx), e

estar compatível com o valor de mercado, estabelecido através de pesquisa de preços e expresso no mapa
comparativo de preços;

14.2 - Será vencedora a proposta que ofertar o MENOR PREÇO, desde que atendidos os requisitos previstos neste
Termo;

14.3 - Na proposta de preço devem estar incluídos todos os custos, como transporte, tributos de qualquer natureza e

todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com os objetos da contratação;

14.4 - A proposta de preço deve informar a validade, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias; '

14.5 - Demais critérios para aceitabilidade da proposta estarão expressos no edital do procedimento licitatório.

Ç tº 9 Elª?) 1
Setor de Compras e Contratos pelo telefone (27) 3361-1715 ! 1730 ou pelo e—mail compras©cmg.es.gov.br; no horário

das 08:00 às 18:00 horas, a realizar vistoria técnica para conhecer as instalações, com antecedência mínima 2 (dois)
dias úteis, contados da data marcada para a sessão pública.

15.1.1 - Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações e termos ora fornecidos não
poderão, em nenhuma hipótese, constituir pretexto para & Licitante cobrar serviços extras etou alterar a composição de

seus preços, devendo ser observados tais fatos antes da formação de preços.

15.1.2 - Não realizada a vistoria ou não obedecidos os prazos previstos para a sua marcação ou realização, considerar-

se-ã que todos os concorrentes aceitaram as condições em que se encontram os imóveis.

15.1.3 - O fato de a licitante deixar de realizar a vistoria ora prevista não motiva descumprir as obrigações pertinentes a

esse objeto.

15.2 - A Divisão de Compras, Contratos e Convênios foi responsável pela elaboração do termo de Referência, cujos

esclarecimentos e informações poderão ser prestadas pelos servidores deste setor pelo e-mail
compras©cmg.es.gov.br.

Prestacao “dos. serviços. de manutenção-.“, .
, ;;;,preventtva '--gcorretiva com, ,o fornecimento

' - ,dº Peçasecomponentes novos, -; . . : ..
-. _,";e originais para 0,1“ (um) elevador 'de,“- f , - ,

' ªfpassagetros em atendimento a- Camaras-H " "

meses R$800,00 R$ 9.600,00

' ' ' .Munrcrpal de Guarapari/ES

« .» Valor Global do“ Contrato R$ 9.- 600 QE) (Nove Mil- e Seiscentos Reª)

Guarapari/ES,. 29 de março de 2022.
LINCOLN BRUNO CAVALCANTE SILVA

Diretor de Gestão Operacional“ Écmo ,, eªi-J - Página 15 de 20
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ANEXO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 00212022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 603l2022

APÉNDICE I

PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

As rotinas de manutenções preventivas relacionadas a seguir são apenas uma referencia para execução dos serviços,

devendo a CONTRATADA, no prazo de 30 (trinta) dias corridos/úteis a contar do inicio da execução dos serviços,

providenciar todas as demais ações que forem necessárias para manter O efetivo funcionamento do equipamento ou

para otimizar os processos, seguindo as recomendações dos fabricantes. Tais rotinas complementares deverão ser
encaminhadas, por escrito, para aprovação previa do fiscal do Contrato, de forma a verificar sua adequação.

A CONTRATANTE poderá, a quatquer tempo, modificar as rotinas ou a periodicidade, bastando comunicar poar escrito a

CONTRATADA, a qual terá O prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para promover os acertos necessários.

A Tabela abaixo apresenta as rotinas Obrigatórias e minimas de manutenção preventiva com suas respectivas
periodicidades, que assim serão simboiizadas:

Q = quinzenal;

M = mensal;

B = bimestral;

T = trimestral;
S = semestral.

SUGESTÃO DE ROTiNA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO ELEVADOR

mento do painel de op ç
Verificar funcionamento do interfone na cabina X
Verificar funcionamento lâmpadas e funcionamento ventiíador X
Verificar painéis de acabamento, frisos e piso XVerificar guarda-corpo e espelhos X
Verificar portas, corrediças e réguas de segurança X
Verificar funcionamento dos indicadores de pavimento - X
Verificar funcionamento dos comandos X
lnspecionar & existência de Vibrações e/ou ruidos anormais X
Verificar aparelho de segurança (estados dos componentes, acionamento do contato X
elétrico)

Verificar corrediças superiores, estado das corrediças, desgastes, folgas entre guias, X
gaxetas e fixaçõesLimpeza geral X
Verificar operador de portas (tensão e desgastes de correntes, correias e cabos de aço, X
desgaste dos roletes, freios, caixas, e tensionamento de cabos)

Verificar limites de parada de subida e descida (Limpeza, fixação, lubrificação, desgastes Xem geral) _
Verificar guias e suportes (limpeza e lubriâcação) )( “
Verificar cabos de manobra e fiações (condição da fiação elétrica e cabos de manobra da X
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caixa corrida, linhas rompidas, oxidação, obstruções)

Verificar limite de redução de descida (limpeza, lubrificação e acionamento manual) X
Verificar limites de parada de descida (limpeza, lubrificação e acionamento manual) X

Verificar funcionamento das botoeiras e indicadores (Quebrado, mal fixado, x
funcionamento das setas, segmentos e lâmpadas)

Verificar funcionamento das portas e soleiras (fixação e amassados, ferragens, x
borrachas, puxadores, limpeza e lubrificação)

Verificar aceleração e desaceleração e nivelamento x
Verificar portas dos pavimentos e fechos eletromecânicos (fixação do dispositivo de x
arraste, mola, rolete, posição do suporte. de acionamento, cabos e pesos de
acionamenão, tensionamento e lubrificação, irregularidades nas portas, falhas etétricas,

folga nas portas)

Verificar proteções e conexões (Painel de força, reaperto geral, chaves de força, chave x
disjuntora, fusiveis, isolamentos e funcionamento mecânico geral)

Verificar funcionamento quadro de comando (Reaperto geral, verificação desgaste das x
contatoras, chaves, contatos, temporizadores, relés, circuitos, etc. )

Limpeza geral casa de máquinas

Verificar baterias e fonte de luz de emergência

Verificar máquina e cabos de tração (Nível de óteo de maquina, vazamentos em x
vedações, nivel de oleo coletor, retentor, ruídos e desgastes rolamentos, buchas, coroa,

etc.)

Verificar motor de indução (Nivel de óãeo, mancais, desgastes e ruídos em geral, x
temperatura de funcionamento)Verificar limites de subida e descida x
Verificar aparetho de segurança (estados dos componentes, funcionamento e cabo de )(
manobra)

Verificar corrediças-" inferiores (estado das corrediças, desgastes, folgas entre guias, x
gaxetas e fixações e Iubrificações) '
Verificar fundo do poço (limpeza) x
Verificar para-choques e sistemas de amortecimentos x

Importante: A CONTRATADA deverá apresentar, junto a fatura mensal, relatório conforme tabela acima, assinalando

todos os procedimentos adotados na manutenção preventiva.
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