Prefeitura Municipal de Cabo Frio
Região dos Lagos — Estado do Rio de Janeiro
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Divisão de Compras
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CONTRATO N° 030 /2018
PROCESSO N°32.153 /2018.
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CABO FRIO, "SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE — FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE" AQUI DESIGNADO
"CONTRATANTE" E A FIRMA VIG — COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME AQUI
DESIGNADA "CONTRATADA", PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA NO
CENTRO DE SAÚDE OSWALDO CRUZ, HCE, ESF ANGELIM, ESF PARQUE BURLE E
HOSPITAL MUNICIPAL DA MULHER.
Pelo presente Termo de Contrato o "MUNICÍPIO DE _CABO FRIO", através da "SECRETARIA
;.UNICIPAL
DE SAÚDE — FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE", pessoa jurídica de direito público interno,
CNPJ n° 12.292.556/0001-88, com sede na Cidade de Cabo Frio à Rua Fagundes Varela, s/n°, São Cristovão —
Cabo Frio/RJ, neste ato representado pelo(a) Secretário(a) Municipal de Saúde, Sr. ROBERTO BARROSO
PILLAR, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade n° 5058344 - IFP, inscrito no C.P.F. sob o n°
572.210.497-34 , endereço profissional à Rua Fagundes Varela, s/n°, São Cristovão — Cabo Frio/RJ e
a Firma VIG — COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, estabelecida na Rua Atenas, 11 — Loja 01 — Jardim
Excelsior — Cabo Frio/RJ - CNPJ n° 11.991.642/0001-16, neste ato representada pela Sra. Gabriella Ramalho
de Souza, RG n° 23.483.193-1 — DETRAN-RJ e CPF n° 124.385.917-22, na qualidade de vencedora do
certame n° 024/2018, conforme Processo n° 32.153/2018, celebram o presente com fundamento na legislação
aplicável, em especial a Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, sendo as partes doravante denominadas,
respectivamente, CONTRATANTE e CONTRATADA, mediante as Cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO DO CONTRATO
O objeto do presente contrato consiste na contratação de empresa para prestação de serviço de menor preço
Global da obra referente serviço de reforma de nas seguintes Unidades de Saúde da rede: Centro de Saúde
'swaldo Cruz, HCE, ESF Angelim, ESF Parque Burle e Hospital Municipal da Mulher, conforme itens e
valores previstos deste Contrato descrito no Anexo I, devendo ocorrer nas condições previstas no Edital de
Licitação por Carta Convite n° 024/2018e obedecendo ao disposto neste Contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA — DO PRAZO E DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
O contrato terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da primeira Ordem de Início de Serviços,
2.1 Após a assinatura do contrato a CONTRATADA deverá dispor de materiais e mão de obra para os serviços,
a fim de atender a contento o objeto contratual.
2.2 Servidor público indicado pela CONTRATANTE poderá ter acesso ao trabalho durante a execução dos
serviços a fim de verificar se as atividades desenvolvidas pela CONTRATADA estão de acordo com as
especificações determinadas pelo Edital.
2.3 A programação para a execução dos serviços pela licitante CONTRATADA será feita pela
CONTRATANTE, repassada previamente à empresa contratada.

CLÁUSULA TERCEIRA — DA REMUNERAÇÃO, MEDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO
3.1 As medições das obras ou serviços e os seus respectivos pagamentos serão efetuados em conformidade com
as quantidades de atividades efetivamente realizadas em cada etapa.
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3.2 Os serviços objeto do presente Contrato estão orçados em R$ 82.897,92 (oitenta e dois mil, oitocentos e
noventa e sete reais e noventa e dois centavos), com recursos orçamentários oriundos da seguinte dotação
orçamentária:
Dotação: 4490510000 — Obras e instalações
Programa: Manutenção de Atenção Básica —
Ficha: 720
Fonte: 013- Pab Fixo
R$ 60.000,00
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Programa: Manutenção do Prog. Gestão Plena
Ficha: 797
Fonte: 803- MAC- Municipal
R$ 30.000,00

3.3 O pagamento ao adjudicatário será feito através de transferência bancária, de conformidade com a fatura
apresentada quando a execução dos serviços objeto do presente Edital, após duas atestações.
' As medições serão processadas independentemente da solicitação da Contratada, em impressos próprios
assinados pela fiscalização. Serão discriminados através de memorial de cálculo os quantitativos de serviços
executados e respectivos preços unitários e apontadas todas as parcelas constantes na planilha contratual.
3.5 A critério da CONTRATANTE, poderão ser realizadas medições intermediárias, desde que observada a
legislação vigente.
3.6 Os pagamentos serão efetuados mediante comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias e
após regular liquidação da despesa, devendo ser apresentada Nota Fiscal, devidamente discriminada e atestada
por 02 (dois) servidores do Município, que não o Ordenador da Despesa, e sendo um deles necessariamente o
responsável pelo órgão requisitante das Obras ou serviços, a qual será processada e paga na forma da legislação
em vigor.
3.7 O pagamento das notas fiscais será processado e efetuado à CONTRATADA no prazo de até 30 (trinta)
dias, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela, conforme dispõe o Art. 40
inciso XIV, alínea "a" da Lei Federal n ° 8.666/93.
Para itens de serviços não contemplados na planilha estimativa de custo e custos unitários da Prefeitura, mas
necessários em virtude de alterações contratuais, e desde que observados os limites legais, serão utilizados os
preços unitários constantes da tabela EMOP, ou no caso de inexistência nesse sistema, o menor valor de no
mínimo três cotações de preços feitas junto a empresas especializadas.
3.9 Para obtenção do valor de cada medição será observado o seguinte procedimento:
Pelo produto obtido entre os respectivos preços unitários ofertados e constantes da Proposta de Preços e as
quantidades de serviços medidos.
O valor de cada medição corresponderá ao somatório dos produtos finais obtidos nos termos da alínea
anterior.
3.10 Nenhum pagamento será efetuado sem que seja comprovado que a CONTRATADA efetivamente cumpriu
a parcela correspondente.
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CLÁUSULA QUARTA — ACRÉSCIMOS E SUSPENSÕES

32153 18

4.1 — A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que a CONTRATANTE resolva fazer, até 50% (cinquenta por cento) do valor do presente CONTRATO, de
acordo com os preços apresentados na proposta.
CLAUSULA QUINTA — DOS DIREITOS E DAS OBRIGACÕES DAS PARTES
DAS OBRIGACÕES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE se obriga a proporcionar ao(à) Contratado(a) todas as condições necessárias ao pleno
cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n° 8.666/93 e suas
alterações posteriores;
Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços de mão-de-obra ou obras de reforma e ampliação;
Comunicar ao(à) Contratado(a) toda e qualquer ocorrência relacionada com o objeto dos serviços de mão-deobra e materiais empregados, diligenciado nos casos que exigem providências conetivas;
Providenciar os pagamentos das notas fiscais / faturas devidamente atestadas, nos prazos fixados; Emitir
"Ordem de Inicio" autorizando o início da execução do Contrato;
Aplicar, quando for o caso, as penalidades previstas no Contrato.
DAS OBRIGACÕES DO(A) CONTRATADO(A)
Manter durante o período de execução do serviço contratado as condições de regularidade junto ao INSS,
FGTS, e a Fazenda Federal, Estadual, e Municipal, apresentando os respectivos comprovantes, bem como as
condições de qualificação exigidas na licitação;
Utilizar profissionais devidamente habilitados, substituindo-os nos casos de impedimentos fortuitos, de
maneira que não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços;
Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os esclarecimentos que
forem solicitados pela CONTRATANTE;
Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que ao (à)
CONTRATADO(a) não deverá, mesmo após o término do Contrato, sem consentimento prévio por escrito da
CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a
não ser para fins de execução do Contrato;
Providenciar a imediata correção das deficiências e/ ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;
A CONTRATADA deverá atender o chamado da CONTRATANTE no prazo de 24horas;
Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou
i—gularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na execução do objeto contratual,
—iusive, respondendo pecuniariamente;
Os pedidos de prorrogação serão dirigidos à Secretaria de Saúde, até 05(cinco) dias antes da data do término
do prazo contratual e deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado adaptado às novas
condições propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da Secretaria Municipal de
Saúde.
Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48
(quarenta e oito) horas e aceitos pela Secretaria de Saúde, não serão considerados como inadimplemento
contratual.
A CONTRATADA obriga-se a cumprir o disposto nos incisos V do Art. 27 da Lei de Licitações e Inciso
XXXIII do art. 7° da Constituição Federal. (Incluído pela Lei n° 9.854, de 1999), figurar no polo passivo de
ações/reclamações trabalhistas eventualmente propostas por ocasião da prestação dos serviços objeto do
presente convite, excluindo a CONTRATANTE de quaisquer obrigações de natureza trabalhista.
Fornecer todos os materiais, mão de obra necessários à execução das atividades;
I) Responsabilizar-se civil e criminalmente por danos que vier a causar a terceiros, por si ou por agentes, na
execução do objeto deste contrato;
m) Arcar com todos os custos oriundos da confecção do serviço.

CLÁUSULA SEXTA — ENCARGOS

:32153 ,L_

1r

A CONTRATADA fica responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
resultantes da execução do presente Contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA — PENALIDADES
Se a CONTRATADA deixar de cumprir qualquer das obrigações assumidas, de conformidade com a proposta
apresentada, quando do anexo do certame, ficará sujeita às seguintes penalidades, dentre outras:
Advertência;
Multa de mora de 0,1% (um décimo por cento) por dia útil, sobre o valor do Contrato, até o período máximo
de 30 (trinta) dias úteis;
Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, após esgotado o prazo da alínea anterior;
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação, na forma da lei, perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade.
As sanções previstas nas alíneas anteriores poderão ser aplicadas em conjunto, e não excluem a
possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantindo o recurso por parte do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
As sanções previstas nas alíneas "c" e "d", poderão também ser aplicadas às licitantes que, em
outras contratações com a Administração Pública de qualquer nível federativo ou com autarquias,
fundações, empresas públicas ou sociedade de economia mista que tenham sofrido condenação
definitiva por praticarem por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos.
CLÁUSULA OITAVA — RESCISÃO
O presente Contrato será considerado rescindido:
No caso de dolo, culpa, simulação ou fraude na execução do Contrato pela CONTRATADA.
Quando, pela reiteração de impugnações ou advertências feitas pela CONTRATANTE, ficar evidenciada a
incapacidade da CONTRATADA para dar execução ou para prosseguir na sua execução.
Se a CONTRATADA falir, entrar em concordata, em liquidação ou dissolução, ou ainda ocorrer alteração
em sua estrutura social que impossibilite ou prejudique a execução dos serviços, hipótese em que os serviços
serão recebidos pela CONTRATANTE na situação em que se encontrarem, ficando esta desobrigada de
ilquer vínculo para com a CONTRATADA, sua massa falida ou sucessores da massa.
Se a CONTRATADA transferir o presente Contrato ou a sua execução no todo ou em parte, sem prévia
autorização da CONTRATANTE.
Se, na prestação do serviço vier a CONTRATADA comprometer a ordem ou a segurança pública.
Se a CONTRATADA deixar de cumprir rigorosamente Q prazo estabelecido para a prestação dos serviços,
devendo os mesmos serem comunicados por escrito por parte da CONTRATANTE.
Caso ocorra a rescisão prevista nos itens anteriores, a CONTRATANTE poderá contratar os serviços com
qualquer das outras firmas licitantes na presente licitação, mantidas todas as condições do contrato, sendo usado
como critério preferencial a ordem de classificação da mesma.
Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, da Lei n° 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis.
CLÁUSULA NONA — VIGÊNCIA
Este Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura pela CONTRATANTE, pela CONTRATADA e pelas
testemunhas a seguir nominadas e identificadas.
CLÁUSULA DÉCIMA — SUJEIÇÃO DAS PARTES
Todas as cláusulas deste contrato estão sujeitas às normas da Lei 8.666/93 e demais legislação complementares
que servirão de base para a solução dos casos omissos a este instrumento e não resolvidos na esfera
administrativa.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — FORO

As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Cabo Frio, com a renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir as questões resultantes deste Contrato.
E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes estarem de acordo com todas as disposições
estabelecidas nas cláusulas do presente Contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e
regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 02 (duas) vias, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Cabo Frio/RJ, 15 de junho de 2018.
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