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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2017. 

 

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE IBATIBA-ES, doravante denominado 

CONTRATANTE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Luiz Crispim, 

29, Centro, Ibatiba-ES, inscrita no CNPJ Nº 31.726.797/0001-32, neste ato representada pelo 

seu Presidente, o senhor ELIAS CÂNDIDO DA SILVEIRA, brasileiro, divorciado, 

lavrador, portador do CPF Nº 087.006.847-40 e RG Nº 1.656.148 SSP-ES no fim assinado. 

CONTRATADA: RENATO MORENO SCARDINI CARLOS 14524407782, doravante 

denominado CONTRATADO, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Mickeil 

Chequer, 75, Centro, Ibatiba-ES, inscrita no CNPJ Nº 26.413.710/0001-37, inscrição estadual: 

Isento, neste ato representada por seu proprietário, o senhor RENATO MORENO 

SCARDINI CARLOS, brasileiro, empresário, portador do CPF Nº 145.244.077-82 e RG Nº 

17.901.812 SSP MG  no fim assinado.   

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação 

de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma, termo 

de pagamento e referência descritas no presente. 

 

1) CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1- Constitui objeto deste Contrato, a prestação de serviços de manutenção preventiva e 

corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo split, com fornecimento e 

substituição/reposição de peças, componentes e acessórios por outras novas e originais, 

pertencentes à Câmara Municipal de Ibatiba, conforme serviços relacionados no Termo de 

Referência em anexo a este instrumento. 

02) CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

2.1. O valor global estimado do presente Contrato é de R$ 2,790,00 (dois mil e setecentos e 

noventa reais). 

2.2. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias seguintes ao da apresentação à Câmara 

Municipal de Ibatiba da Nota Fiscal/Fatura, sem emendas ou rasuras, acompanhada dos 

relatórios que demonstrem os serviços prestados pela contratada. 

2.2.1. Ocorrendo erros na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida 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. 
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2.4. O pagamento será efetuado através de depósito ou transferência bancária, em conta 

corrente do fornecedor, no banco por ele indicado, no prazo indicado no item 2.2 e serão 

contados da data de certificação/aceitação do objeto licitado, constante no 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 dos serviços será acompanhada e fiscalizada por Representante do 

Contratante, 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. O agente fiscalizador do contratante será o Sr. Renato Álvares Pereira, matrícula 

nº 549, telefone (28)3543-1249 e e-mail rappereira@gmail.com nomeado por Portaria 

subscrita pelo Presidente da Câmara Municipal. 

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 da Câmara Municipal e não exclui 

nem reduz a responsabilidade do fornecedor por qualquer irregularidade. 

04) CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

4.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão pela dotação orçamentária 

00100101030100012003/33903900000 – Ficha 14 – Outros Serviços de terceiros Pessoa 

Jurídica. 

05) CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO E 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

5.1.  As condições de execução do objeto estão estipuladas no Termo de Referência, que 

encontra-se anexo a este contrato. 

5.2. O período de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 

(sessenta) meses, com fundamento no Artigo 57, Inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/93, tendo 

eficácia legal no primeiro dia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial. 

06) CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

6.1. No caso da CONTRATADA não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, 

serão aplicadas as seguintes penalidades, sem prejuízo da reparação dos danos causados à 

Administração Pública Municipal, seus servidores ou terceiros: 

I – Advertência; 
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II- Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento do sistema de 

registro cadastral por até cinco anos; 

III - Multa de 1,0% (um por cento) sobre o valor total contratado, por dia de atraso, até o 20° 

(vigésimo) dia;  

IV – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, a partir do 21° (vigésimo 

primeiro) dia de atraso, o que poderá ensejar a rescisão do contrato. 

6.1.1. Os limites das multas referidas nos incisos III e IV devem ser observados pontualmente, 

a cada episódio de infração dos deveres contratuais, de modo que eventual aplicação, em 

momento anterior, da sanção, ainda que em seu patamar máximo, não obsta a incidência da 

multa para novas infrações. 

6.1.2. A pena de multa pode ser abatida de eventuais créditos do contratado frente à Câmara 

Municipal de Ibatiba. 

6.2. Ante o surgimento de indícios de irregularidades que possam em tese, ensejar a aplicação 

de sanções, o licitante será intimado para apresentação de defesa, no prazo de cinco dias úteis, 

contados do recebimento da respectiva intimação. 

6.2.1. Decorrido o prazo para defesa, com ou sem resposta, a autoridade competente decidirá 

motivadamente pela aplicação ou não de penalidade. 

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: 

a) Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma 

prevista na Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

c) Não obstante a empresa contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de 

todos os serviços, a Câmara Municipal de Ibatiba-ES reserva-se o direito de, sem que de 

qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa 

fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso, 

ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da empresa 

contratada que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização 

ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente, bem como 

examinar as Carteiras Profissionais dos empregados colocados a seu serviço, para comprovar 

o registro de função profissional; 

8.2. Constituem obrigações do contratado: 

a) Executar os serviços objeto deste Termo; 
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b) Os funcionários da empresa contratada deverão estar uniformizados e devidamente 

identificados, quando da prestação de serviços nas dependências da Câmara Municipal de 

Ibatiba-ES; 

c) Substituir qualquer empregado cuja conduta seja considerada, Câmara Municipal de 

Ibatiba-ES, inconveniente para o desempenho das atividades; 

d) A empresa contratada será responsável por quaisquer danos causados diretamente por seus 

empregados nos Aparelhos que sofrerão manutenção, ou ao patrimônio Câmara Municipal 

de Ibatiba-ES, ou de terceiros, advindos de imprudência ou desrespeito às normas de 

segurança, quando da execução dos serviços, ainda que de forma involuntária; 

e) A empresa contratada deverá executar a manutenção em horários e dias combinados com o 

fiscal do contrato para exercer a fiscalização do contrato; 

f) A empresa contratada será responsável por quaisquer ônus, despesas, obrigações, 

trabalhistas, previdenciária, fiscais, de acidentes de trabalho, bem como alimentação, 

transporte, horas extras ou outros benefícios de qualquer natureza, decorrentes da 

contratação dos serviços e com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e 

de quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregador: 

g) A remoção de qualquer um dos Aparelhos, para a realização dos serviços previstos, 

somente será efetuada mediante autorização prévia em formulário próprio fornecido pelo 

fiscal do contrato, assim como o contratante fica impedido de facultar a terceiros, sem o 

consentimento prévio da Diretoria Administrativa, a execução de qualquer um dos serviços 

previstos no presente, devendo, em caso de remoção, devolver os aparelhos após a 

execução dos serviços, no mesmo local de onde foi removido; 

h) Responsabilizar-se pelo treinamento e formação dos funcionários, necessários a perfeita 

execução dos serviços; 

i) Apresentar ao fiscal do contrato relatório técnico das atividades realizadas; 

j) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela contratante quanto aos 

serviços contratados; 

k) A empresa contratada deverá utilizar peças, componentes e acessórios originais e dar 

garantia mínima do fornecedor, não inferior a 1(um) ano, em todas as peças, componentes 

e acessórios substituídos na manutenção corretiva dos aparelhos objeto deste contrato; 

l) A empresa contratada devera dar garantia de no mínimo, 3 (três) meses na prestação dos 

serviços (mão de obra) responsabilizando-se pelo pleno funcionamento dos equipamentos 

envolvidos; 

m) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato; 

n) Será exigida a comprovação de vinculo empregatício do responsável técnico mediante 

apresentação de copia autenticada do contrato ou da carteira de trabalho, ou copia do ato de 

investidura do cargo, ou copia do contrato social do licitante, de sorte a identificar se o 

profissional pertence ao quadro de pessoal pertencente ou se é Diretor ou sócio da 

empresa; 

o) A empresa contratada deverá apresentar declaração de que, na execução dos serviços 

obedecerá as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, 

portarias do Ministério da Saúde, resoluções da ANVISA e as normas e manuais dos 

fabricante dos referidos equipamentos; 
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p) Declaração assinada pelo responsável técnico do contratado de que o mesmo possui 

instalações apropriadas e aparelhamento completo para execução dos serviços objeto deste 

Termo, reservando-se a Câmara Municipal de Ibatiba-ES, o direito de vistoriar as referidas 

instalações na época da assinatura do contrato; 

q) Comunicar ao fiscal do contrato, de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência 

verificadas no curso da execução contratual; 

r) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas neste Termo, com 

observância as recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, bem como 

observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos e utensílios; 

s) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 

própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vinculo empregatício com a 

Câmara Municipal de Ibatiba-ES; 

t) Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 

vítimas os seus empregados quando da prestação de serviços; 

u) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados a 

prestação dos serviços; 

v) Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação 

deste Termo; 

w) A inadimplência da empresa contratada, com referência aos encargos estabelecidos na 

condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento a Câmara Municipal 

de Ibatiba-ES, nem poderá ser objeto deste Termo, razão pela qual a empresa contratada 

renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a 

Câmara Municipal de Ibatiba-ES; 

x) É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da 

Câmara Municipal de Ibatiba-ES durante a vigência do contrato. 

y) Os serviços especificados neste Termo de Referência excluem outros, de idêntica natureza, 

que porventura se façam necessários para a boa execução da tarefa estabelecida Câmara 

Municipal de Ibatiba-ES, obrigando se a empresa contratada a executá-la prontamente 

como parte integrante de suas obrigações; 

09) CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO: 

9.1. A execução deste instrumento será acompanhada por servidor previamente designado 

pela Câmara Municipal, que deverá atestar a execução do objeto, observadas as disposições 

deste contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento. 

10) CLÁUSULA DÉCIMA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: 

10.1. O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

10.1.1. Unilateralmente pelo Contratante: 

I – Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica dos seus 

objetivos; 
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II – 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. 

10.1.2. Por acordo entre as partes: 

I – Quando necessária a modificação do regime de execução dos serviços em face de 

verificação técnica da inaplicabilidade nos termos contratuais originários; 

II – 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; 

III – 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. 

IV – 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; 

V – Em havendo alteração unilateral do Contrato que aumente os encargos do Contratado, o 

Contratante restabelecerá por aditamento o equilíbrio econômico financeiro inicial. 

11) CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 

11.1 - Será permitido o reajuste do valor do contrato, desde que observado o interregno 

mínimo de 01 (um) ano, a contar da entre a data de apresentação da proposta e a emissão da 

Ordem de Serviço. 

11.2- No caso de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Câmara 

Municipal de Ibatiba-ES, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, em 

que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis 

por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

I = (TX/100) 

        365 

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso 

 

11.3- A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura/nota fiscal 

específica para esta ocorrência. 

 

 

mailto:contato@camaraibatiba.es.gov.br


         CÂMARA MUNICIPAL DE IBATIBA 
                      Rua Luiz Crispim, 29, Centro, Ibatiba-ES. 

                     CEP: 29.395-000    Telefone: (28) 3543-1249 

                      E-mail: contato@camaraibatiba.es.gov.br  

 12) CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

12.1. Não poderá o Contratado ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente o objeto deste 

contrato. 

12.2. 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. 

12.3. 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. 

12.4. 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. 

12.5. Integra este contrato o pertinente edital de licitação e respectivos anexos, cujas 

disposições vinculam ambas as partes. 

13) CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DO FORO: 

13.1. Elegem o Foro da Comarca de Ibatiba - 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. 

Ibatiba-ES, 11 de abril de 2017. 

 

________________________________________ 

         Câmara Municipal de Ibatiba-ES 

               Elias Cândido da Silveira 

                           Presidente 

 

________________________________________ 

 Renato Moreno Scardini Carlos 14524407782 

           Renato Moreno Scardini Carlos 

                           Gerente 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

Processo:030/2017 

 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

 

Constitui objeto deste Termo de Referência, pelo critério de julgamento de Menor Preço 

Global, a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo split, com fornecimento e 

substituição/reposição de peças, componentes e acessórios por outras novas e originais, 

pertencentes à Câmara Municipal de Ibatiba, conforme serviços relacionados deste Termo de 

Referência. 

 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 Prestação de serviços de higienização das unidades evaporadoras/condensadoras e 

manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo 

Split, capacidade de refrigeração de 12.000 btus cada. 

 Prestação de serviço de higienização das unidades evaporadoras/condensadoras e 

manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo 

Split, capacidade de refrigeração de 24.000 btus cada. 

 Prestação de serviço de higienização das unidades evaporadoras/condensadoras e 

manutenção preventiva e corretiva de 04 (quatro) aparelhos de ar condicionado, tipo 

Split, capacidade de refrigeração de 60.000 btus cada. 

 Prestação de serviço de higienização das unidades evaporadoras/condensadoras e 

manutenção preventiva e corretiva de 01 (hum) aparelho de ar condicionado, tipo 

Split, capacidade de refrigeração de 10.000 btus cada. 

 Serviço de recarga de gás em 01 (hum) aparelho de ar condicionado, tipo Split, 

capacidade de refrigeração de 24.000 btus. 

 Serviço de recarga de gás em 01 (hum) aparelho de ar condicionado, tipo Split, 

capacidade de refrigeração de 12.000 btus. 

 Troca de 02 (dois) capacitores 30mf nos aparelhos de ar condicionado , tipo Split, 

capacidade de refrigeração de 12.000 btus. 

 Troca de isolamento térmico da instalação em 04 (quatro) aparelhos de ar 

condicionado tipo Split, capacidade de refrigeração de 60.000 btus. 

 Troca de isolamento térmico da instalação 02 (dois) aparelhos de ar condicionado tipo 

Split, capacidade de refrigeração de 24.000 btus. 
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 Troca de isolamento térmico da instalação 02 (dois) aparelhos de ar condicionado tipo 

Split, capacidade de refrigeração de 12.000 btus. 

 

2.1 - FREQUÊNCIA E PERIODICIDADE: 

 

Os serviços deverão ser prestados em etapa única. 

 

2.2 – ORDEM DE EXECUÇÃO: 

 

Deverá ser obedecida a seguinte ordem na execução dos serviços: 

 

 Salas da Procuradoria e Contabilidade; 

 Sala da Secretaria Legislativa; 

 Gabinete da Presidência; 

 Sala da Diretoria Legislativa; 

 Sala das Comissões; 

 Plenário; 

 

2.3 – PROCEDIMENTOS, METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS A SEREM 

EMPREGADAS: 

 

 Na prática de manutenção devem ser aplicadas em conjunto com as recomendações de 

manutenção mecânica NBR 13.971 – Sistemas de Refrigeração, condicionamento de ar e 

ventilação – Manutenção programada da ABNT, assim como aos edifícios da Administração 

Pública Federal o disposto no capítulo Práticas de Manutenção, Anexo 3, itens 2.6.3 e 2.6.4 da 

Portaria nº. 2296/97, de 23/07/97, Práticas de Projeto, Construção e Manutenção dos Edifícios 

Públicos Federais, do Ministério da Administração Federal e Reformas de Estado – MARE. O 

somatório das práticas de manutenção para a garantia do ar e manutenção programada visando 

o bom funcionamento e desempenho térmico dos sistemas, permitirá o correto controle dos 

ajustes das variáveis de manutenção e controle dos poluentes dos ambientes. 

  Todos os produtos utilizados na limpeza dos componentes dos sistemas de 

climatização, devem ser biodegradáveis e estarem devidamente registrados no Ministério da 

Saúde para esse fim. 

 Toda verificação deve ser seguida dos procedimentos necessários para o 

funcionamento correto do sistema de climatização. 

 Todas as peças, compressores, filtros e gás refrigerante, quando for necessária a sua 

substituição, as mesmas deverão ser fornecidas pela CONTRATADA, não serão aceitas 

peças, usadas ou recondicionadas, ou seja, deverão ser novas, genuínas. 

 Os compressores, filtros e demais peças quando da sua substituição deverão ser 

entregues à CONTRATANTE, após o conserto do equipamento, mediante documento; 

 Os serviços de manutenção preventiva e corretiva incluem a realização de todos os 

testes elétricos e mecânicos, revisão, calibragem e limpeza nos aparelhos de Ar condicionado, 

bem como orientações para utilização normal e adequada dos mesmos; 

 

mailto:contato@camaraibatiba.es.gov.br


         CÂMARA MUNICIPAL DE IBATIBA 
                      Rua Luiz Crispim, 29, Centro, Ibatiba-ES. 

                     CEP: 29.395-000    Telefone: (28) 3543-1249 

                      E-mail: contato@camaraibatiba.es.gov.br  

2.4 - NATUREZA DO SERVIÇO 

O serviço é não continuado, de prestação única. 

2.5 - QUANTITATIVOS APROXIMADOS 

 Os usuários dos serviços são funcionários, vereadores e público em geral, sendo que 

os aparelhos de menor capacidade de refrigeração visam atender as salas com no máximo 03 

(três) funcionários em caráter permanente; Esporadicamente, mais especificamente duas vezes 

por mês (salvo motivos especiais) são realizadas sessões em que os aparelhos de maior 

capacidade de refrigeração irão atender a uma máximo de 200 (duzentas) pessoas alocadas no 

Plenário desta Casa.  

 A Câmara Municipal de Ibatiba funciona no período de 12h00min até às 18h00min, de 

segunda a sexta-feira, horário em que deverão ser prestados os serviços;  

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

Em face de inexistirem nos quadros atuais da Câmara Municipal de Ibatiba, servidores com as 

habilidades para execução das atividades de manutenção de aparelhos de ar-condicionado, 

tipo split e considerando também, que tais atividades não constituem objeto da instituição, a 

alternativa da terceirização se traduz em otimização desses serviços, haja vista a economia de 

gastos e tributos sociais com pessoal. 

A contratação do serviço se enquadra como serviço comum para fins do disposto no art. 4º do 

Dec. 5450/2005. 

A execução do serviço em tela atenderá às necessidades de prestação dos serviços de 

manutenção, preventiva e corretiva, dos aparelhos de ar-condicionado tipo split da Câmara 

Municipal de Ibatiba-ES, a fim de manter os referidos aparelhos em perfeitas condições de 

funcionamento e conservação, objetivando conservar o bem público, e considerando ainda, a 

preocupação com a saúde, a segurança, o bem-estar e o conforto dos ocupantes dos ambientes 

climatizados nas estações de trabalho da da Câmara Municipal de Ibatiba-ES e em 

observância ao disposto na Portaria do Ministério da Saúde no. 3.523, de 28/08/98 e nas 

Resolução-RE no. 176, de 24/10/00 e Resolução-RE no. 009, de 16/01/03, da ANVISA, 

evitando-se desta forma transtornos para a Administração, no desempenho cotidiano de suas 

atividades. 

4. DEVERES  

 

4.1 – DEVERES DA CONTRADADA 

 

Caberá à empresa contratada o cumprimento das obrigações descritas abaixo: 

 Executar os serviços objeto deste Termo; 
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 Os funcionários da empresa contratada deverão estar uniformizados e devidamente 

identificados, quando da prestação de serviços nas dependências da Câmara Municipal de 

Ibatiba-ES; 

 Substituir qualquer empregado cuja conduta seja considerada, Câmara Municipal de 

Ibatiba-ES, inconveniente para o desempenho das atividades; 

 A empresa contratada será responsável por quaisquer danos causados diretamente por 

seus empregados nos Aparelhos que sofrerão manutenção, ou ao patrimônio Câmara 

Municipal de Ibatiba-ES, ou de terceiros, advindos de imprudência ou desrespeito às normas 

de segurança, quando da execução dos serviços, ainda que de forma involuntária; 

 A empresa contratada deverá executar a manutenção em horários e dias combinados 

com o 

fiscal do contrato para exercer a fiscalização do contrato; 

 A empresa contratada será responsável por quaisquer ônus, despesas, obrigações, 

trabalhistas, previdenciária, fiscais, de acidentes de trabalho, bem como alimentação, 

transporte, horas extras ou outros benefícios de qualquer natureza, decorrentes da contratação 

dos serviços e com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer 

outros em decorrência da sua condição de empregador: 

 A remoção de qualquer um dos Aparelhos, para a realização dos serviços previstos, 

somente será efetuada mediante autorização prévia em formulário próprio fornecido pelo 

fiscal do contrato, assim como o contratante fica impedido de facultar a terceiros, sem o 

consentimento prévio da Diretoria Administrativa, a execução de qualquer um dos serviços 

previstos no presente, devendo, em caso de remoção, devolver os aparelhos após a execução 

dos serviços, no mesmo local de onde foi removido; 

 Responsabilizar-se pelo treinamento e formação dos funcionários, necessários a 

perfeita execução dos serviços; 

 Apresentar ao fiscal do contrato relatório técnico das atividades realizadas; 

 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela contratante quanto 

aos serviços contratados; 

 A empresa contratada deverá utilizar peças, componentes e acessórios originais e dar 

garantia mínima do fornecedor, não inferior a 1(um) ano, em todas as peças, componentes e 

acessórios substituídos na manutenção corretiva dos aparelhos objeto deste contrato; 

 A empresa contratada devera dar garantia de no mínimo, 3 (três) meses na prestação 

dos serviços (mão de obra) responsabilizando-se pelo pleno funcionamento dos equipamentos 

envolvidos; 

 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato; 

 Será exigida a comprovação de vinculo empregatício do responsável técnico mediante 

apresentação de copia autenticada do contrato ou da carteira de trabalho, ou copia do ato de 

investidura do cargo, ou copia do contrato social do licitante, de sorte a identificar se o 

profissional pertence ao quadro de pessoal pertencente ou se é Diretor ou sócio da empresa; 

 A empresa contratada deverá apresentar declaração de que, na execução dos serviços 

obedecerá as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, 

portarias do Ministério da Saúde, resoluções da ANVISA e as normas e manuais dos 

fabricante dos referidos equipamentos; 

 Declaração assinada pelo responsável técnico do contratado de que o mesmo possui 

instalações apropriadas e aparelhamento completo para execução dos serviços objeto deste 
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Termo, reservando-se a Câmara Municipal de Ibatiba-ES, o direito de vistoriar as referidas 

instalações na época da assinatura do contrato; 

 Comunicar ao fiscal do contrato, de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência 

verificados no curso da execução contratual; 

 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas neste Termo, com 

observância as recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, bem como 

observar 

conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos e utensílios; 

 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 

própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vinculo empregatício com a 

Câmara Municipal de Ibatiba-ES; 

 Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 

vítimas os seus empregados quando da prestação de serviços; 

 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 

relacionados a prestação dos serviços; 

 Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

adjudicação deste Termo; 

 A inadimplência da empresa contratada, com referência aos encargos estabelecidos na 

condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento a Câmara Municipal de 

Ibatiba-ES, nem poderá ser objeto deste Termo, razão pela qual a empresa contratada renuncia 

expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Câmara 

Municipal de Ibatiba-ES; 

 É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal 

da Câmara Municipal de Ibatiba-ES durante a vigência do contrato. 

 Os serviços especificados neste Termo de Referência excluem outros, de idêntica 

natureza, que porventura se façam necessários para a boa execução da tarefa estabelecida 

Câmara Municipal de Ibatiba-ES, obrigando se a empresa contratada a executá-la 

prontamente como parte integrante de suas obrigações; 

 

4.2 – DEVERES DA CONTRANTE 

 

Cabe a Câmara Municipal de Ibatiba-ES cumprir as seguintes obrigações: 

 

 Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma 

prevista na Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 Não obstante a empresa contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução 

de todos os serviços, a Câmara Municipal de Ibatiba-ES reserva-se o direito de, sem que de 

qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa 

fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso, 

ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da empresa 

contratada que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização 

ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente, bem como 
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examinar as Carteiras Profissionais dos empregados colocados a seu serviço, para comprovar 

o registro de função profissional; 

 

5. LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

Os serviços deverão ser prestados na Sede da Câmara Municipal de Ibatiba-ES, sito na Rua 

Luiz Crispim, 29, Centro, Ibatiba-ES. CEP: 29395-000. 

 

6. DA PROPOSTA 

 

Será considerada vencedora, a licitante que oferecer a proposta de "menor preço global", até 

dois dígitos após a vírgula, sendo calculado com base no menor valor ofertado, os quais serão 

fixos e irreajustáveis. 

 

7. DO PAGAMENTO 

 

O pagamento será efetuado, em até 10 (dez) dias úteis, mediante a apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura atestada por servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do 

contrato.  

 

8. REPACTUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 

 

A repactuação será precedida de demonstração analítica de aumentos de custos, de acordo 

com a planilha de custos e formação de preços, apresentada pela Contratada e a apresentação 

de cópia autenticada de acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho das categorias 

profissionais pertinentes ao objeto dos serviços, em vigor na data da repactuação, 

considerando o percentual de impacto deste item junto à planilha de custo apresentada. 

 

Será permitido o reajuste do valor do contrato, desde que observado o interregno mínimo de 

01 (um) ano, a contar da entre a data de apresentação da proposta e a emissão da Ordem de 

Serviço. 

 

No caso de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Câmara 

Municipal de Ibatiba-ES, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, em 

que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis 

por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

 

I = (TX/100) 

        365 

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso 
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A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura/nota fiscal 

específica para esta ocorrência. 

 

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

O recurso para cobrir as despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo de 

Referência, correrá por conta do orçamento da Câmara Municipal de Ibatiba, para o exercício 

de 2017, mais especificamente a seguinte dotação orçamentária: 

00100101030100012003/33903900000 – Ficha 14 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa 

Jurídica. 

 

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

O licitante vencedor que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar 

o contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação 

falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 

cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar 

com a Câmara Municipal de Ibatiba-ES pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 

sanções abaixo: 

 

 Advertência; 

 

 Multa de 1,0% (um por cento) sobre o valor total contratado, por dia de atraso,  até o 

20° (vigésimo) dia; 

 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, a partir do 21° (vigésimo 

primeiro) dia de atraso, o que poderá ensejar a rescisão do contrato. 

 

A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos 

devidos ao contratado ou quando for o caso, cobrado judicialmente. 

 

As sanções previstas poderão ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do 

interessado, no respectivo processo, pelo prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 

A critério da Câmara Municipal de Ibatiba-ES, poderão ser suspensas as penalidades, no todo 

ou em parte, quando o atraso for devidamente justificado pelo contratado e aceito pela 

Diretoria  

 

Administrativa, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das 

obrigações assumidas. 

 

11. DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

 

O período de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 

mailto:contato@camaraibatiba.es.gov.br


         CÂMARA MUNICIPAL DE IBATIBA 
                      Rua Luiz Crispim, 29, Centro, Ibatiba-ES. 

                     CEP: 29.395-000    Telefone: (28) 3543-1249 

                      E-mail: contato@camaraibatiba.es.gov.br  

(sessenta) meses, com fundamento no Artigo 57, Inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/93, tendo 

eficácia legal no primeiro dia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial. 

 

Ibatiba-ES, 11 de abril de 2017. 

 

________________________________________ 

         Câmara Municipal de Ibatiba-ES 

               Elias Cândido da Silveira 

                           Presidente 

 

________________________________________ 

 Renato Moreno Scardini Carlos 14524407782 

           Renato Moreno Scardini Carlos 

                           Gerente 
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