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POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Avenida Amazonas, nº 6.455, - Bairro Gameleira, Belo Horizonte/MG, CEP 30.510-000

 

Contrato 38/2020

Processo nº 1250.01.0005791/2020-54

  

CONTRATO Nº 0038/2020 - CONTRATO COMPRAS 9260458

 

Contrato de prestação de serviços que entre si celebram o
Estado de Minas Gerais, por intermédio do Centro Apoio
Administra�vo do Hospital de Campanha (CAA-HC) da
Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e a
empresa CONSERVO RECURSOS HUMANOS LTDA, inscrita
no CNPJ 02.985.667/0001-16.

 

Contrato de serviço originário de Dispensa de Licitação nº 37/2020 (Processo de Compra nº /2020), tendo como objeto a
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Portaria, com fornecimento de mão de obra,
equipamentos e insumos a serem executados de forma con�nua nas dependências do Hospital de Campanha, em ambas
unidades, conforme detalhamento do presente Termo de Referência. O presente contrato será regido pela Lei Federal nº
8.666/93, Lei Federal nº 13.979/ 2020, pela Lei Estadual nº 13.994/01, pelo Decreto Estadual 45.902/12, Decreto Estadual nº
113 de 12 de março de 2020 e demais normas per�nentes, mediantes as seguintes cláusulas e condições:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

CONTRATANTE: Estado de Minas Gerais/Centro de Apoio Administra�vo de Minas Gerais (CAA-HC)

Endereço: Av. Amazonas, Nº 6745, Bairro Gameleira, Belo Horizonte - MG, CEP 30.510-900

CNPJ: 16.695.025/0001-97

Inscrição Estadual: Isento

Representante Legal: Wanderson Souza Figueiredo de Castro, Maj PM

CPF: 917.479.456-68    Nº Polícia:  124.713-9

 

CONTRATADA: Conservo Recursos Humanos Ltda.

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 4333, 2º Andar , Calafate, Belo Horizonte - MG, CEP 30.535-550

CNPJ: 02.985.667/0001-16

Inscrição Estadual: Isenta

Representa Legal: Márcio Vilanova Monken

CPF: 811.530.826-91     RG: MG-5.081.852 SSP/MG

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Este contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Portaria, com
fornecimento de mão de obra, equipamentos e insumos a serem executados de forma con�nua nas dependências do
Hospital de Campanha, em ambas unidade, conforme detalhado no Termo de Referência (17843436) e seus anexos, que
fazem parte do presente contrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

O preço global do presente contrato será de R$ 157.443,38 (cento e cinquenta e sete mil quatrocentos e quarenta e três reais
e trinta e oito centavos)., no qual já estão incluídas todas as despesas especificadas na proposta da contratada, sendo os
seguintes preços unitários:
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Cargo Quant. Máxima Valor Unitário Valor Mensal Valor Total
Porteiro Diurno - 44 H 12x36 10 R$ 3.546,04 R$ 35.460,40 R$ 70.920,80

Porteiro Noturno - 44 H 12x36 10 R$ 4.326,13 R$ 43.261,30 R$ 86.522,60

 

3.1. Considerado o dinamismo das condições de funcionamento do Hospital de Campanha a a�vação dos postos se
dará de forma gradual, conforme necessidade, em ordem de prioridade estabelecida pela contratante. Nestes termos, a
contratada desonera a contratante de qualquer execução mínima dos quan�ta�vos previstos no presente contrato.

3.2. A disposição dos postos constantes no quadro é meramente referencial e poderá ser alterada a qualquer
tempo, por livre critério da contratante, observadas, se for o caso, a necessidade de alteração das condições contratuais.

3.3. Os profissionais serão empregados em turnos de 12 horas, segundo escala de serviço fixada pela contratada, de
modo a garan�r o funcionamento do posto 24 horas por dia, de forma con�nuada, incluindo feriados e finais de semana.

3.4. Caberá à contratada fazer provisão para reposição de absenteísmo, de modo a não comprometer a prestação
de serviços.

3.5. Os serviços serão prestados diariamente da seguinte forma:

3.5.1. Diurno: 07 horas às 19 horas.

3.5.2. Noturno: 19 horas às 07 horas.

3.6. Os serviços serão prestados sob coordenação do Chefe da Seção de Segurança do Hospital de Campanha de
Minas Gerais, mas sem vinculação de caráter trabalhista junto à contratante.

3.7. Local de prestação dos serviços:

3.7.1. Hospital de Campanha unidade Belo Horizonte, situado à Av. Amazonas, 6200 - Gameleira, Belo Horizonte/MG.

3.7.2. Hospital de Campanha unidade Be�m, situado à Via Expressa de Be�m, 15500 - Duque de Caxias, Be�m – MG.

4. CLÁUSULA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

O regime de execução do contrato será por empreitada por preço unitário, tendo por unidade de medida a quan�dade de
funcionários empregados mensalmente na execução do objeto, conforme dispõe o art. 6º, VIII, alínea b, da Lei Nacional nº
8.666/93.

5. CLÁUSULA QUINTA– DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta das dotações orçamentárias abaixo, com recursos oriundos do
Tesouro Estadual, neste exercício financeiro: 1251.10.302.026.1078.0001.339037.02.10.1.0
e 1251.10.302.026.1078.0001.339037.02.95.2.0.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do Centro de Apoio Administra�vo (CAA-
HC) através do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, a crédito do beneficiário em um dos bancos
credenciados pelo Estado, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados a par�r da data do recebimento defini�vo dos
serviços e aceite pela CPARM, a crédito do beneficiário em ins�tuição financeira credenciada pelo Estado, em agência e conta
bancária indicada pela contratada em sua proposta e na Nota Fiscal, se não houver outro prazo estabelecido no Anexo I, de
acordo com o art. 1º do Decreto Estadual nº 40.427 de 21 de junho de 1999., pela CONTRATANTE, acompanhado dos
documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.

6.1.1. Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação dos serviços o prazo de pagamento será interrompido e
reiniciado após a correção pela contratada.

6.1.2. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o pagamento será realizado acrescido de
atualização financeira, entre as datas do vencimento e do efe�vo pagamento, de acordo com a variação “pro-rata tempore”
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

6.1.3. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da contratada, o decurso de prazo
para pagamento será interrompido, reiniciando-se a contagem a par�r da data em que estas forem cumpridas, caso em que
não será devida atualização financeira.

6.1.4. Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará à contratante, após a execução do objeto, a respec�va
nota fiscal/fatura, acompanhada do relatório da execução do objeto do período a que o pagamento se referir, bem como,
demais documentos necessários para a efe�va comprovação da execução do objeto. Juntamente a todos os comprovantes de
quitação dos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e securitária, sob pena de aplicação das sanções
previstas na Cláusula Nona e suspensão do pagamento.

6.1.5. Indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas de acordo com a legislação própria: o
número do empenho, o número do processo, o número do item entregue, a quan�dade correspondente a cada lote, o prazo
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de validade e o prazo de garan�a do produto.

6.1.6. A Administração receberá o DANFE com o objeto e deverá realizar a verificação da validade da assinatura digital
e a auten�cidade do arquivo digital da NF-e (o des�natário tem à disposição o aplica�vo “visualizador”, desenvolvido pela
Receita Federal do Brasil) e a concessão da Autorização de Uso da NF- e, mediante consulta eletrônica Secretaria da Fazenda o
Portal Nacional da NF-e. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência pelo gestor.

6.1.7. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e o prazo para o pagamento
passará a correr a par�r da data da reapresentação do documento considerado válido pela CONTRATANTE.

6.1.8. A CONTRATADA deve garan�r a manutenção dos requisitos de habilitação previstos na Lei Geral de Licitações.

6.1.9. Informações complementares e orientações operacionais a respeito do faturamento eletrônico serão fornecidas
pela Central de Atendimento aos Fornecedores por meio do e- mail: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES

7.1. DA CONTRATANTE

7.1.1. Receber o objeto deste instrumento nos termos do art. 73, inciso “I” da Lei Federal nº 8.666/93.

7.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execução de todos os serviços ora contratados, tendo como um servidor
formalmente designado e do conhecimento da CONTRATADA.

7.1.3. Recusar qualquer serviço ou material que não se enquadre nas especificações e padrões do Estado ou exigidos
no Contrato/Edital.

7.1.4. Efetuar o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, após recebimento defini�vo do objeto pela CONTRATANTE,
mediante a apresentação dos seguintes documentos:

7.1.4.1. Nota fiscal acompanhada de:

Número e data nota empenho;

Código Unidade Executora;

Banco, número agência e conta;

7.1.4.2. Documentação alusiva à prestação do serviço e de obrigações trabalhistas:

Planilha custos;

Cópia da folha de frequência cartão ponto cada funcionário;

Cópia das guias recolhimento contribuição previdenciária e FGTS, juntamente com a relação nominal GFIP;

Original ou cópia do demonstra�vo pagamento;

Planilha de cálculo referente às despesas com o custo transporte, acompanhada comprovante repasse valor
devido, ra�ficado por meio relação nominal assinada pelos funcionários;

Relação atualizada funcionários efe�vos mês referência documentação.

7.1.5. No�ficar a CONTRATADA registro ocorrências, através preposto, fixando-lhe prazos para corrigir defeitos
irregularidades encontradas execução dos serviços, sob pena aplicação penalidade, inclusive rescisão contratual.

7.1.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações e encargos sociais, trabalhistas e previdenciários pela CONTRATADA,
que refere à execução dos serviços, objeto deste contrato.

7.1.7. Assegurar ao pessoal da CONTRATADA o livre acesso às instalações para a plena execução do contrato conforme
roteiro de circulação estabelecido aos funcionários no hospital pela CONTRATANTE.

7.1.8. Encaminhar a liberação pagamento faturas prestação serviços aprovadas.

7.1.9. Solicitar à CONTRATADA, tempes�vamente, todas as providências necessárias ao bom andamento dos serviços.

7.1.10. Assegurar ao pessoal da CONTRATADA o livre acesso às instalações para a plena execução do contrato conforme
roteiro de circulação estabelecido aos funcionários no hospital pela CONTRATANTE.

7.2. DA CONTRATADA

 

7.2.1. Disponibilizar, após a assinatura do contrato, toda mão de obra capacitada e treinada, todos os insumos e
equipamentos necessários para a execução do serviço.

7.2.2. Manter durante toda a execução do Contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação, qualificação e capacitação exigidas na licitação, sob pena de rescisão.

7.2.3. Aumentar ou diminuir a quan�dade de funcionários inicialmente necessários à execução dos serviços quando
solicitado pela CONTRATANTE.

mailto:cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br
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7.2.4. Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros provocados por ineficiência ou
irregularidades come�das por seus empregados ou prepostos envolvidos na execução do Contrato.

7.2.5. Arcar com os custos rela�vos aos deslocamentos dos funcionários da CONTRATADA casa/trabalho/casa e
alimentação.

7.2.6. Arcar com os custos do transporte de todos os equipamentos necessários à execução de serviços, não gerando
ônus à CONTRATANTE.

7.2.7. Apresentar os funcionários adequadamente uniformizados, conforme descrito no Anexo IV ao Termo de
Referência (17865324), em perfeitas condições de higiene e limpeza no que se refere às roupas e higiene pessoal, portando
em lugar visível o crachá de iden�ficação contendo o nome e a função desempenhada e u�lizando equipamento de proteção
individual – EPI, sempre que necessário.

7.2.8. Fornecer todos materiais e equipamentos em excelente estado de conservação e boa qualidade, necessários à
prestação do serviço constante no objeto e, ainda, assumir seus custos de manutenção e conservação, assegurando melhor
rendimento bem como a segurança de seus funcionários.

7.2.9. Fornecer todos materiais e equipamentos em excelente estado de conservação e boa qualidade, necessários à
prestação do serviço constante no objeto e, ainda, assumir seus custos de manutenção e conservação, assegurando melhor
rendimento bem como a segurança de seus funcionários.

7.2.10. Promover treinamentos periódicos pela equipe de segurança do trabalho da CONTRATADA a serem
acompanhados por equipe designada pela CONTRATANTE. O cronograma anual de treinamentos deverá ser enviado ao Fiscal
do Contrato.

7.2.11. Caberá à CONTRATADA providenciar a aquisição e subs�tuição de todos os insumos, equipamentos, uniformes,
equipamentos de proteção individual e demais acessórios durante a realização do serviço.

7.2.12. Ressarcir monetariamente a CONTRATANTE, quando houver custo, sempre que algum de seus funcionários for
atendido nas dependências da CONTRATANTE por acidentes biológico ou de trabalho, cujo atendimento necessite ser de
urgência/emergência.

7.2.13. Relatar os acidentes em serviços com material biológico, de trabalho (�pico ou de trajeto) à Seção de Saúde
Ocupacional e Segurança do Trabalho da CONTRATANTE.

7.2.14. Cumprir o disposto na Portaria nº 3.214 e seus Anexos, do Ministério do Trabalho, no tocante às exigências de
segurança e medicina do trabalho.

7.2.15. Assegurar o acompanhamento e controle da saúde ocupacional de sua mão de obra através do Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) incluindo o Laudo
Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), e os demais documentos per�nentes, apresentando-os juntamente
com o cronograma de ações ao Setor de Segurança do Trabalho da CONTRATANTE.

7.2.16. Cumprir e se responsabilizar pelo cumprimento por parte da sua mão de obra dos postulados legais vigentes de
âmbito federal, estadual e municipal bem como as normas de segurança impostas pela CONTRATANTE.

7.2.17. Cumprir fielmente o contrato decorrente deste Termo de Referência, de forma que os serviços prestados se
realizem com esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira e exclusiva responsabilidade.

7.2.18. Responsabilizar-se pela frequência e cumprimento dos horários estabelecidos e pela permanência dos
funcionários em serviço, incumbindo-se de subs�tuir em um prazo máximo de 02 (duas) horas os que se afastarem por licença
médica, férias ou não comparecimento ao trabalho, sem ônus para a CONTRATANTE.

7.2.19. Proceder à apuração do ponto mensal, com elaboração de relatório contendo as descrições dos números de
funcionários nos respec�vos cargos, seus preços individuais e totais, bem como demonstra�vo de frequência mensal.

7.2.20. Comunicar imediatamente por escrito, à CONTRATANTE, a dispensa de qualquer funcionário alocado em
qualquer das dependências citadas neste termo, bem como a sua mo�vação.

7.2.21. Em hipótese alguma haverá relação de subordinação e vínculo emprega�cio entre a mão de obra da
CONTRATADA e os servidores CONTRATANTE.

7.2.22. Responsabilizar-se por todos os ônus rela�vos aos encargos sociais, trabalhistas, impostos, tributos, vale-
transporte, vale-alimentação, seguro de vida em grupo, de seus empregados, desde o início da prestação de serviços até o
término da vigência do contrato.

7.2.23. Comprovar mensalmente o recolhimento de todos os encargos sociais, previdenciários e a regularidade da
situação dos funcionários, mediante a apresentação de fichas de registros, carteiras profissionais, folhas de pagamentos ou
quaisquer outros documentos legalmente exigidos rela�vos aos mesmos.

7.2.24. A planilha de distribuição do pessoal, a critério da CONTRATANTE, poderá ser alterada no todo ou em parte,
desde que não exceda a Jornada de Trabalho semanal.

7.2.25. Recrutar sob seu nome e inteira responsabilidade, os funcionários maiores de dezoito (18) anos de idade
necessários à perfeita execução dos serviços, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive dos encargos previstos na
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legislação trabalhista, previdenciária, fiscal, securitária e quaisquer outras não mencionadas neste Termo de Referência, em
decorrência de sua condição de empregadora, sem qualquer solidariedade da CONTRATANTE.

7.2.26. Zelar pela disciplina de seus funcionários, sendo vedado:

7.2.26.1. Qualquer �po de jogo, bem como a venda de rifas e bilhetes, a circulação de lista e pedidos de qualquer
natureza, bem como a comercialização de qualquer mercadoria nas dependências do Hospital de Campanha.

7.2.26.2. U�lizar ou colocar em funcionamento máquinas e aparelhos de propriedade da CONTRATANTE; abrir armários,
gavetas ou invólucros de qualquer espécie, sem autorização de quem de direito;

7.2.26.3. A permanência de funcionários nas dependências do Hospital de Campanha e seus anexos no qual prestam
serviços, depois do horário de trabalho.

7.2.27. Apresentar atestado de ANTECEDENTES CRIMINAIS para informar a existência ou não de registro de
antecedentes criminais dos funcionários contratados.

7.2.28. Designar para a execução dos serviços contratados, funcionários com bons antecedentes, reservando-se à
CONTRATANTE o direito de impugnar aquele que, a seu juízo, não preencha as condições exigíveis para os serviços
per�nentes.

7.2.29. Subs�tuir imediatamente os funcionários que, por qualquer mo�vo não sa�sfizerem ou não se adequarem às
exigências requeridas pela natureza dos serviços, quando requerido pela CONTRATANTE.

7.2.30. Manter seguro de vida, às suas expensas, de todo o pessoal designado para a prestação dos serviços ora
contratados, contra riscos de acidente de trabalho, fornecendo-lhes todos os equipamentos de proteção exigidos pela
legislação em vigor.

7.2.31. Administrar todas as ações rela�vas ao pessoal alocado, tais como: pagamentos, recolhimento de encargos,
controle de frequência, dentre outras necessidades.

7.2.32. Apresentar, quando solicitado pela CONTRATANTE, cópias de cartão de vacinas atualizadas e resultados do ASO
(Atestado de Saúde Ocupacional) dos funcionários que foram designados para os serviços, onde fique comprovado não serem
portadores de molés�as infectocontagiosas, considerando que terão contato direto com objetos perfuro cortantes.

7.2.33. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, direitos e deveres decorrentes da contratação dos serviços, sem
anuência formal da CONTRATANTE.

7.2.34. Fornecer, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, quaisquer �pos de relatórios que vierem a ser solicitados
para dirimir dúvidas.

7.2.35. Repassar aos funcionários alocados na execução deste instrumento, conforme previsto na Lei nº 7.418/85,
redefinido pela MENSAGEM Nº 326/87 da Chefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, o valor rela�vo às despesas com
transporte (deslocamento residência/trabalho e vice- versa), nos períodos necessários à execução dos serviços.

7.2.36. Comprovar mensalmente o valor referente a despesas de transporte e alimentação, gasto com cada
funcionário, através de relação nominal assinada e comprovante de depósito ou recebimento em nome do funcionário.

7.2.37. Efetuar o pagamento aos funcionários independentemente e sem qualquer vínculo ao pagamento a ser feito
pela CONTRATANTE.

7.2.38. Tomar todas as providências e cumprir as obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de
trabalho, quando em decorrência da espécie, forem ví�mas os seus empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão
com eles, ainda que verificados em dependências da CONTRATANTE.

7.2.39. Comprovar mensalmente perante a CONTRATANTE a regularidade da situação dos funcionários, sob pena de ser
obstado o pagamento.

7.2.40. Apresentar, quando solicitado pela CONTRATANTE, o Livro Ficha de Registro de Funcionários e livro de inspeção
dos trabalhos ou quaisquer outros documentos rela�vos ao pessoal que vier trabalhar nas dependências da CONTRATANTE.

7.2.41. Fornecer rádio de comunicação para os profissionais, sendo 1 por posto, em cada turno de funcionamento, em
plenas condições de operação.

7.2.42. Responder por eventuais transtornos ou prejuízos causados à CONTRATANTE provocados por ineficiência ou
irregularidades come�das pela CONTRATADA na execução dos serviços ajustados.

7.2.43. Arcar com todas as despesas rela�vas à prestação dos serviços objeto do Contrato, especialmente os encargos
previstos na legislação trabalhista, previdenciária e securitária, respondendo a CONTRATADA por seu pessoal na qualidade de
empregador exclusivo.

7.2.44. Promover o perfeito funcionamento do objeto deste Contrato, cabendo-lhe integralmente os ônus decorrentes,
necessariamente já incluídos no preço mensal para a execução dos serviços, independentemente da fiscalização exercida pela
CONTRATANTE.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO

8.1. Os procedimentos de recebimento do objeto do presente contrato observarão ao seguinte:
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8.1.1. Recebimento provisório: de posse dos documentos apresentados pela CONTRATADA e do presente Termo de
Referência e da proposta respec�va, a CONTRATANTE receberá o OBJETO para verificação de especificações, quan�dade,
validade, prazos, preços e outros dados per�nentes à prestação do serviço. Encontrando irregularidade, fixará prazos para
correção pela CONTRATADA, ou, aprovando, receberá provisoriamente os serviços, mediante recibo;

8.1.2. Recebimento defini�vo: após recebimento provisório, estando o objeto nos exatos termos contrato
administra�vo, será efe�vado o recebimento defini�vo, mediante expedição de termo circunstanciado e recibo aposto na
Nota Fiscal, em conformidade com as normas em vigor.

8.2. Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, o fiscal reduzirá a termo os fatos ocorridos e
encaminhará ao Ordenador de Despesa para aplicação de penalidades.

8.3. Em caso de necessidade de providências por parte da CONTRATADA, os prazos de pagamento serão suspensos e
o fornecimento considerado em atraso, sujeitando-a a aplicação das sanções estabelecidas na Lei e neste contrato.

8.4. O recebimento defini�vo está condicionado a conferência detalhada de toda a documentação rela�va aos
encargos sociais, direitos e contribuições com a seguridade social dos funcionários alocados pela CONTRATADA, para execução
dos serviços aqui ajustados. O obje�vo é garan�r o cumprimento das normas trabalhistas previstas nas Consolidações das Leis
Trabalhistas e Convenção Cole�va de Trabalho de cada categoria.

8.5. O não cumprimento do serviço, no que se refere à entrega dos serviços em desconformidade com as
especificações constantes da Dispensa da Licitação e seus anexos, obriga o fornecedor a providenciar sob suas expensas a
subs�tuição/reparação dos produtos no prazo es�pulado pela administração.

8.6. Em caso de irregularidade não sanada pela contratada, a CPARM reduzirá a termo os fatos ocorridos e
encaminhará à contratante para aplicação de penalidades.

9. CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais, ou ainda, o atraso injus�ficado na execução do
objeto, sujeitará o CONTRATADO às penalidades previstas no ar�go 38 do Decreto Estadual no 45.902/12, em conformidade
com os ar�gos 86 e 87 da Lei Federal no 8.666/93, a saber, além da previsão do art. 12, da Lei Estadual no 14.167/02, c/c o art.
16 do Decreto Estadual no 44.786/08, a saber:

9.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor sobre o
descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção das necessárias medidas de
correção;

9.1.2. MULTA MORATÓRIA, pelo atraso injus�ficado na execução do contrato, nos seguintes percentuais:

9.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do serviço realizado com
atraso;

9.1.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço realizado com atraso, no caso de atraso superior a 30 (trinta)
dias.

9.1.3. MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20% (vinte por cento) sobre o valor
do serviço não realizado, ou realizado fora das especificações contratadas;

9.1.4. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, nos termos do art. 12, da Lei Estadual no 14.167/02, c/c o art. 16 do Decreto Estadual
no 44.786/08.

9.1.5. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL,
enquanto perdurarem os mo�vos 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 prejuízos
resultantes de sua ação ou omissão, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

9.2. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de o�cio ou por provocação dos órgãos de controle, pela
autoridade expressamente nomeada no contrato.

9.3. A pena de multa poderá ser aplicada cumula�vamente com as demais sanções, conforme disposto no § 4o, do
art. 38, do Decreto Estadual no 45.902/12.

9.4. O valor da multa aplicada deverá ser pago pela CONTRATADA por meio de emissão Documento de Arrecadação
Estadual (DAE), providência esta antecedida de Processo Administra�vo Puni�vo (PAP), com oferta de oportunidade de
exercício dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

9.5. O valor da multa aplicada será corrigido monetariamente por meio da taxa SELIC, a par�r da cons�tuição em
mora da CONTRATADA, após a data de vencimento do DAE. Neste caso, novo DAE com o valor corrigido será emi�do para fins
de COBRANÇA ADMINISTRATIVA.

9.6. Caso o pagamento da multa não seja realizado até o vencimento do DAE emi�do por ocasião da COBRANÇA
ADMINISTRATIVA, o valor poderá ser descontado de eventuais pagamentos ainda não efetuados pela CONTRATANTE em favor
da CONTRATADA.

9.7. O valor da multa poderá, ainda, ser cobrado judicialmente.
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9.8. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por mo�vo de força maior ou caso
fortuito.

9.9. Consideram-se mo�vos de força maior ou caso fortuito: epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, atos
de inimigo público, guerra, revolução, bloqueios, perturbações civis, ou acontecimentos assemelhados que fujam ao controle
razoável de qualquer das partes contratantes;

9.10. A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso na
entrega do bem for devidamente jus�ficado pela CONTRATADA e aceito pela CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este
improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.

9.11. A CONTRATADA será incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administração Pública Estadual - CAFIMP, após processo administra�vo conclusivo pela aplicação da sanção, quando a sua
conduta se enquadrar nas situações previstas nos ar�gos 45 e 46, do Decreto Estadual no 45.902/12.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL

10.1. A CONTRATANTE deverá prestar garan�a no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do
contrato, com validade para todo o prazo de vigência deste, nos termos do art. 56, da Lei Federal nº 8666/93 e suas
alterações, facultada à CONTRATANTE a verificação de idoneidade da garan�a ofertada, a qualquer tempo, podendo optar por
uma das seguintes modalidades:

 

10.1.1. Caução em dinheiro ou �tulos da dívida pública;

10.1.2. Seguro-garan�a;

10.1.3. Fiança bancária.

10.2. A garan�a apresentada, somente será liberada ou res�tuída após o cumprimento do objeto do Contrato desde
que não haja no plano administra�vo, pendência de qualquer reclamação a ele per�nente, hipótese em que ficará re�da até
solução final.

10.3. Quando a garan�a for prestada em dinheiro será res�tuída atualizada monetariamente de acordo com o
disposto no art. 56, parágrafo 2º da Lei Federal nº 8666/93.

10.4. A apresentação de documento comprobatório da garan�a deverá ser entregue na data da assinatura do
contrato, sob pena de não celebração, quando será escolhido outro prestador.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

11.1. Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente total ou parcialmente nos casos previstos nos incisos I a XII
e XVII do ar�go 78 da Lei Federal nº 8.666/93, e amigavelmente nos termos do ar�go 79, inciso II, combinado com o ar�go 78
da mesma Lei.

11.1.1. Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da contratada, a contratante está autorizada a reter os
créditos a que tem direito a CONTRATADA, até o limite do valor de seu crédito para cobrir os prejuízos comprovados.

11.1.2. A CONTRATADA deve reconhecer os direitos da Administração Pública em caso de rescisão administra�va
prevista no art. 77 da Lei n.º 8666/93.

11.1.3. As partes entregarão, no momento da rescisão, a documentação e o material de propriedade da outra parte,
acaso es�ver em seu poder.

11.1.4. No procedimento que visar à rescisão do vínculo contratual, precedida de autorização escrita e fundamentada
da autoridade competente, será assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo da
possibilidade de a CONTRATANTE adotar, mo�vadamente, providências acauteladoras.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou u�lizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos
casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

13.1. O prazo da contratação dos serviços será de 02 (dois) meses em caráter con�nuo, podendo ser prorrogado por
períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde
pública provocada pela COVID-19, na forma do art. 4-H da Lei Federal nº 13.979, de 20 de fevereiro de 2020, caso sejam
preenchidos os requisitos abaixo, enumerados de forma simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade competente e
o objeto tenha sido executado regularmente:

13.1.1. Esteja formalmente demonstrado que a forma de execução do objeto tem natureza con�nuada.
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13.1.2. Seja juntado relatório e jus�fica�va com mo�vo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na
execução do objeto e comprovado:

13.1.2.1. Prestação regular dos serviços;

13.1.2.2. Não aplicação de punições de natureza pecuniária por três vezes ou mais, exceto quanto a penalidades
aplicadas por atraso na entrega da garan�a;

13.1.2.3. Manutenção do interesse pelo CAA-HC na realização do serviço;

13.1.3. Concordância expressa da contratada pela prorrogação.

13.1.4. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO

14.1. A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato será exercida por servidor ou comissão de
servidores designado pela CONTRATANTE ou comunicado formalmente pela Administração, ao qual compe�rá zelar pela
perfeita execução do objeto, em conformidade com o previsto neste contrato e seus anexos, que farão parte do respec�vo
contrato.

14.1.1. A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato será exercida por servidor ou comissão de
servidores designado pela CONTRATANTE ou comunicado formalmente pela Administração, ao qual compe�rá zelar pela
perfeita execução do objeto, em conformidade com o previsto neste contrato e seus anexos, que farão parte do respec�vo
contrato.

14.1.2. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o agente
fiscalizador, Chefe da Seção de Chefe da Seção de Segurança do Hospital Campanha do Estado de Minas Gerais, dará ciência
ao Ordenador de Despesas do sucedido, fazendo-o por escrito, bem assim das providências exigidas da contratada para sanar
a falha ou defeito apontado. Todo e qualquer dano decorrente da inexecução, parcial ou total, do contrato, ainda que imposto
a terceiros, será de única e exclusiva responsabilidade da contratada.

14.1.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a responsabilidade da contratada por quaisquer
irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução do ajuste, aí incluídas imperfeições de natureza
técnica ou aqueles provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil.

14.1.4. O contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratado, caso os mesmos
afastem-se das especificações do Edital, seus anexos e da proposta da contratada.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO REAJUSTAMENTO

15.1. O contrato poderá ser reajustado monetariamente com base no IPCA, observando o interregno mínimo de 12
meses, conforme disposto na Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.898/ 2013 e nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - RESOLUTIVA

16.1. Fica desde já estabelecido entre as partes que o presente instrumento poderá ter sua vigência encerrada, a
exclusivo critério da CONTRATANTE, caso a Administração Pública venha firmar contrato de gestão com organização social para
operação dos Hospitais de Campanha (unidade Expominas/unidade Mater Dei Be�m).

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO

17.1. O presente Contrato, durante seu período de vigência, poderá sofrer alterações contratuais, bem como
acréscimos e supressões, mediante termo adi�vo, nos termos do Ar�go 4º-I, da Lei nº 13.979/2020.

17.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o disposto no
art. 4º-I da Lei Federal 13.979/2020.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

18.1. Das decisões proferidas pela Administração caberão:

18.1.1. Recurso, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da in�mação do ato, nos casos de aplicação das
penas de advertência, suspensão temporária, multa ou rescisão do contrato;

18.1.2. Representação, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da in�mação da decisão, de que não caiba recurso
hierárquico;

18.1.3. Pedido de Reconsideração, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis da in�mação do ato. Parágrafo Único O
recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem pra�cou o ato ocorrido, a qual poderá reconsiderar sua
decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade
competente, devendo, neste caso a decisão ser proferida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do
processo, sob pena de responsabilidade.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA não importará, de forma alguma,
em alteração contratual.
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19.2. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela
CONTRATANTE, segundo as disposições con�das na Lei Federal n° 8666/93, no termo de referência, na Lei 13.979/2020, do
Decreto Estadual 113/2020, bem como com base nos demais regulamentos e normas administra�vas nacionais e estaduais,
que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

20. CLÁUSULA DÉCIMA NONA– DA PUBLICAÇÃO

20.1. A publicação do extrato do presente instrumento, no órgão oficial de imprensa de Minas Gerais, correrá a
expensas da CONTRATANTE, nos termos da Lei Federal 8.666/93.

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas ou li�gios decorrentes
deste Contrato.

 

E por estarem ajustadas, firmam este instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor, juntamente com as testemunhas que
também o assinam.

 

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica.

Documento assinado eletronicamente por MARCELO VILANOVA MONKEN, Usuário Externo, em 07/08/2020, às 16:49,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Wanderson S Figueiredo de Castro, Major PM, em 07/08/2020, às 16:55,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 17968659 e o código CRC
80174FAB.

Referência: Processo nº 1250.01.0005791/2020-54 SEI nº 17968659
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