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NSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO

MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

T RATIVO Nº 011 1  REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
SANITIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E
DESRATIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA| SEDE DO
CABOPREV, QUE ENTRE S/ CELEBRAM, DE UM
LADO, O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO] CABO DE
SANTO AGOSTINHO- CABOBREV E, DE OUTRO
LADO, A EMPRESA LIDER SAUDE AMBIENTAL
LTDA, NA FORMA QUE SEGUEM:

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO
DE SANTO AGOSTINHO, pessoa jurídica de direito público Interno, Inscrito no GNPJ sob
o nº 07.738.191/0001-32, com sede na Rua José Plech Fernandes, nº 27, Quadra 00j, Lote

001, São Judas Tadeu, nesta cidade, neste ato representado por seu Gestor e Qrdenador
de Despesas, Sr. JOSÉ ALBÉRICO SILVA RODRIGUES, brasileiro, solteiro) servidor
público, portador da Cédula de Identidade sob o nº. 4.235.089 - SSP/PEe Inscritb no CPF
sob o nº, 892.034.024-20, residente e domiciliado na Rua Alvorada do Norte, nº 46,
Imbiribeira, Recife/PE. CEP: 51.170-460, doravante denominado, simplesmente,
CONTRATANTE, e, de outro lado, LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPE, pessoa
jurídica de direito privado,inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.730.838/0001-80, com sede na
Rua Paes Cabral, 548, Cordeiro, Recife-PE., CEP: 50.630-170, Telefones: 3125-9264 /
3125-9292/(81)99527-5033, neste ato legalmente representado pelo Sr. MARCELO DOS
REIS E SILVA, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o n.º 416.912.294-15, residente
e-domiciliado na Rua do Espinheiro, nº 360, APT 501, Graças, Recife-PE, CEP: 52020-213,
doravante denominado simplesmente CONTRATADA, celebram o presente egntrato de
prestação de serviços de sanitização, desinsetização e desratização dos iss da

 

 
Sede do CABOPREV, que se regerá pelas normas constantes da Lei Federal nº |8.666, de
21 de junho de 1993 conforme art. 24, inciso Il, e suas alterações pos res, 6,
subsidiariamente, pelo código civil brasileiro mediante as seguintes cláusulas e condições:

SU EIRA — FUNDAMEN E

1.1. Este contrato regula-se pelos termos do Art. 24,Il, da Lei Federal nº/8.666/93,

e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se lhe, supletivamente, os
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO CONTRATUAL:

2.1. Constitui objeto do presente contrato a prestação, pela CO TADA à
CONTRATANTE, dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANITIZAÇÃO, DE SINSE ÇÃO E
DESRATIZAÇÃO DE AMBIENTES NA SEDE DO CABOPREV, em razão da p nção e
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NSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO

MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

controle de pragas e de microrganismosvivos, especificadamente para a eliminação
e combate ao novo coronavírus (COVID-19) visando a descontaminação! nas
dependências do Instituto de Previdência do Cabo de Santo Agostinho,
compreendendo:

2.4.1. A aplicação abrange todas as áreas da sede do CABOPREV a serem tratadas, em
todos os locais onde há passagens de servidores, colaboradores, fornecedorese visitantes,
bem como os locais de trânsito, permanência, acesso e convivência, com o total de 04
(quatro) aplicações com intervalos semanais, sendo a desinsetização e desratização
realizadas as manutenções (mensais), em todas as áreas internas e externas do Instituto.

 
2.1.2. O não cumprimento do disposto nesta cláusula acarretará a anulação do empenho
bem como a aplicação das penalidades previstas neste Contrato.

2.1.3. O CABOPREV rejeitará, no todo ou em parte, o serviço executado em desatordo
com os termos deste Contrato,

2..1.4. À contratada deverá transportar os insumos utilizados na prestação de serviços
utilizando veículo e funcionário próprios, sendo que deverá realizar o serviço semanalmente,
após a solicitação por meio de Autorização de Serviços emitida pelo Setor responsável do
CABOPREV.

CLÁUSULA TERCEIRA- DO REGIME DE EXECUÇÃO:

3.1. A CONTRATADAprestará os serviços objeto do presente contrato de forma

direta, e pelo regime de empreitada por preço global.

LAUS RTA - DA JUSTIFICA DA CO TAÇÃO:

4.1. A CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSADELICITAÇÃO, EM RAZÃO DO

VALOR, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO Il, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, cujo
objeto consiste na prestação de serviços de sanitização, desinsetização e desratização

do ambiente da sede do CABOPREV, localizado na Rua José Plech Fernandes, 27,

centro, cabo de santo agostinho, em razão da testagem positiva para covid-19 jentre
os funcionários do CABOPREV.

 
4.2. Como é cediço, o vírus causador do COVID-19 se transmite, principalmente, por

meio da propagação de pessoa para pessoa (contato a menos de um metro e méio de

distância ou através de gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infectada
tosse ou espirra) ou através do contato direto com superfícies ou objetos contaminados.
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4.3. As evidências atuais, apontam que o novo Coronavírus pode permaneçerviável

por horas e até mesmo dias em determinadas superfícies, dependendo do tipo dejmaterial.

Portanto, a limpeza de objetos e superfícies, seguida de desinfecção, são |medidas

recomendadas para a prevenção da COVID-19 e de outras doenças respiratórias jirais em

ambientes comunitários.

44. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), q uso de

produtos para limpeza e desinfecção de superfícies (saneantes) é um aliado importante

para prevenir infecções pelo Coronavírus. “Esses produtos devem ser usados arpes

e desinfecção dos ambientes, utensílios e objetos - chão, superfícies de móveis, maçanetas,

corrimão,interruptores de luz, e etc.”, explicou a diretora da Vigilância Sanitária|Estadual

(DIVISA), Tatiana Chaves.

4.5. Somente a desinfecção dos ambientes, objetos e superfícies é capaz destruir
todos os microrganismos patogênicos, como as bactérias e vírus. O mais importante e

essencial ao combate do Coronavirus é manter o ambiente e as superfícies |limpos e

executar a desinfecção de espaços (públicos ou privados) de circulação de pessoas e

funcionários. A desinfecção é um procedimento que deve ocorrer rotineiramente, pois não

há garantia de eficácia prolongada ou esterilização de ambiente (fechados ou abgrtos).

4.6. Outrossim, se faz necessário os serviços de desinsetização e desratização para

garantir o controle de pragas urbanas (baratas, formigas, escorpiões, ratos e camundongos)
“ahigienização de ambientes no Instituto.

 
4.7. Neste sentido, o objetivo da presente contratação é garantir a obtenção de

superfícies, equipamentos e ambientes com características adequadas de limpeza e baixa

carga microbiana,a fim de evitar a transmissão do vírus. Esta aplicação é realizada por um

produto desinfetante de alto nível, reconhecido pela ANVISA, que seja eficaz contra vírus,
fungos e bactérias, especificadamente com eficiência na eliminação do novo caronavírus

(COVID-19).

CLÁUSULA QUINTA — DA VIGÊNCIA CONTRATUAL:

5.1. Fica estabelecido que a vigência do presente contrato será de 12 (dozh) meses,
contados da data de assinatura do Instrumento contratual.

CLÁUSULA SEXTA — DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

6.1. Para consecução do objeto do presente instrumento contratual, a

CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ 12.360,00 (floze mil,
trezentos e sessenta reais), em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e eimensivas de
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R$ 1030,00 (mil e trinta reais), cujos valores serão consignados em nota fiscal/faturajcom

o devido "ATESTO" do CABOPREV.  
inclusive os tributos, taxas, custos com embalagens, material de consumo, encargos sdciais,

trabalhistas e previdenciários, frete, seguro e quaisquer outros custos e despesa

incidam sobre o fornecimento do objeto.

6.2. Estão inclusos nos preços ofertados todas as despesas diretas e seda

que

6.3. Ocorrendo a suspensão da prestação de serviço por qualquer estes a
esremuneração relativa aquele serviço será proporcional ao período em que o m o foi

prestado.

U IMA « DA DOT, O NT. :

7.4. As despesas decorrentes da execução do presente CONTRATO, or por

conta da seguinte Dotação Orçamentária:

Unidade Gestora: 7 - CABOPREV — FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Órgão Orçamentário: 60000 — Secretaria Municipal de Gestão Pública

Unidade Orçamentário: 60100 — Instituto de Previdência Social dos Servidores d

Município do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV — FUNDO PREVIDENCIÁRIO

RE Função: 4 - Administração

N Subfunção: 122 —Administração Geral
NJ Programa: 10029 — APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO CABOPREV — Raio

PREVIDENCIÁRIO

Despesa: 639 — 3.3.90.00.00 — Aplicações Diretas

Fonte de Recurso: 51 — Contribuição Previdenciária — Fundo Previdenciário

Elemento: 39 — Outros serviços de terceiros — pessoa jurídica

Detalhamento: 99 — Outros serviços de terceiros — pessoa jurídica

 

 

7.2. Conforme Nota de Empenho n. º 75, datada de 07 de junho de 2021, nó valor

K total de R$ 7.210,00 (sete mil, duzentos e dez reais), com valor restante pata ser
empenhado no exercício seguinte.

c VA - IGAÇÕES D T

8.1. Constitui como obrigação da CONTRATADA, executar o objeto da tdi

observando todas as condições necessárias ao satisfatório e regular adimplementb da

obrigação, além de outras, vejamos:
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| — Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelo CON-

TRATANTE;

|| - Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos neste instrumento, sujeitanto-se às

sanções decorrentes da Lei Federal nº 8.666/93,e alterações posteriores.

  

  

   
  
  

 
|| - Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os

esclarecimentos julgados necessários;

IV - Arcar com todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da execução objeto,

— bem como tributos, fretes, tarifas e as demais despesas, que deverão estar inclusas no
preço proposto, e em hipótese alguma poderão ser destacadas quando da emissão da

nota fiscal/fatura, não transferindo ao CABOPREV a responsabilidade por seu pagamento,

nem poderá onerar, sob qualquer pretexto o objeto do contrato;

is e co-

referên-

Pública

do con-

V-— O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,fi

merciais resultantes da execução do contrato. A Inadimplência do contratado co

cia aos encargostrabalhistas, fiscais e comerciais não transferem à Administra

desseInstituto a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o obje

trato, conforme estabelece o Decreto nº 25.304/2008.

 

9.1. O CONTRATANTEobrigar-se-á;

n | - Subsidiar a CONTRATADA de todas as informações necessárias à siuiculiio deste
objeto;

H - Designar servidor e/ou Comissão para fiscalizar, acompanhar e atestar a execução do

objeto;  
HI - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA;

IV - Efetuar, no prazo pactuado, o pagamento dos serviços efetivamente exequtados e
recebidos, mediante apresentação das notas fiscals/faturas, devidamente atestatias;

V - Acompanhare fiscalizar a boa execução dos serviços e aplicar as medidas jcorretivas

necessárias, inclusive as penalidades contratual e legalmente previstas, comuhicando à

CONTRATADAas ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas.

— DAS l
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1) Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa,

a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multa:
b.1 de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor a ser pago à CONTRATADA] pelo
atraso injustificado na execução do objeto contratual;
b.2 de 10 % (dez por cento) sobre o valor do contrato pela inexecução total ou parcjal do
objeto contratado.
Il) Previamente à aplicação da multa mencionada acima ou de qualquer outra sahção,
poderá a contratada apresentar defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados aipartir
da data em que for notificada a respeito.

HW) Da aplicação das sanções previstas no Art. 87 da Lei 8.666/93 caberão regurso,

representação ou pedido de reconsideração, nos termos do Art. 109 da Lei 8.666/93.

Parágrafo Sétimo. O valor correspondente a qualquer multa aplicada à CONTRATADA,

respeitando o princípio do contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado na

Tesouraria da CONTRATANTE, no prazo máximo de O3(três) dias úteis, contadós do

recebimento da notificação da penalidade, podendo a CONTRATANTE, procetler à

retenção dos créditos existentes em favor da contratada no valor correspondente a(s)

 
- referida(s) multa(s);

y

IV) Fica garantida a defesa prévia, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no prazo

de 5 (cinco) dias úteis, contados daIntimação do ato.

LÁU ÉCIMA PRI - DA RESCISÃO:

11.1. Constitui motivo para rescisão do presente Contrato, assegurado o contraflitório

e a ampla defesa, a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no Art. 78, da Lei

Federal nº 8.666/93 e Alterações, desde que cabíveis à presente contratação,
resguardadas as prerrogativas conferidas por esta Lei Federal ao RPPS, consoantelo que

estabelece o Art. 58, bem como nas formas e condições previstas no Art. 79, podendo ser

solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco)

dias úteis, mediante comunicação por escrito.

CLAU SE DA— DAS E ES T AIS;
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12.1. O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei

nº 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a

apresentação das devidas justificativas.

LÁUSULA DÉCIM - DO CONT E DA EXECUÇÃO:

13.1 - A fiscalização da contratação será exercida por um representante da

Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da exetução do
contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

13.2. O acompanhamento e a fiscalização desse Contrato ficarão a cargo do;servidor

A nomeado por meio da Portaria nº 006 de 14 de junho de 2021.  
13.3 - A fiscalização de que trata este item não exclul nem reduz a responsabilidade

da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inallequado

ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da

Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº

8.666, de 1993.

 

   

 

dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for ne

regularização das falhas ou erros observados e encaminhando os aponta

autoridade competente para as providências cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO COMPETENTE:

12.1. É competente o Foro da Comarca do Cabo de Santo Agostinho, para dirimir

qualquer divergência ou dúvida fundada no presente instrumento, renunciando a qualquer

outro por mais privilegiado que seja.

12.2. E, por estarem, assim, justas e acordadas, firmam o presente em 02 (duas) vias

de igual teor e forma, para um só efeito jurídico e legal, na presença de 02 (duas)
testemunhas, que no final também o subscrevem.

Cabo de Santo Agostinho/PE., 08 de junho de 2021.  
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É ALBÉRICO SILVA R ES LIDER SAÚDE Ciobee

iretor Presidente do CABOPREV
CNPJ/MF:07.[30.838/0001-8

Marcelo dog Reis e Silva
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

NOME: AMMico dio S-pama NOME: Sxaonnã Jhxcuá

4 CPF: Sa. orais USHE Comanda

CPF: 402.39)4.444-16

o — CABOPREV, CNPJ nº
Instituto de Previdência Social dos Servidores do Cabo de Santo Agostinh

inho/PE, CEP: 54510-399, Fone:

07.738.191/0001-32 Rua José Plech Femandes, 27, Centro - Cabo de Santo Agost
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