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CONTRATO N° 05/2017
PROCESSO N° 000071/2016
CONTRATO PARA A PRESTA0.0 DE
SERVIcOS DE AGENTE DE
INTEGRAcK0 PARA IMPLEMENTAcA 0
DE PROGRAMA DE ESTAGIO, QUE
ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAcii0 DE
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO
PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE
A EMPRESA BRASILIA
PLANEJAMENTO EM RECURSOS
HUMANOS - ME.
A FUNDA0.0 DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR
PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, corn sede no
Edificio Corporate Financial Center - SCN - Quadra 02 — Bloco A — 2° Andar — Salas
202/204 — Brasffia-DF, CEP: 70.712-900, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.312.597/000102, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu DiretorPresidente, o Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, brasileiro, casado, portador da cedula de
identidade n° M-3.832.994, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o n° 603.884.04604 e por sua Diretora de Administracao, a Sta. MARILENE FERRARI LUCAS ALVES
FILHA, brasikira, solteira, portadora da cedula de idenddade n° 1.870.124 — SSP/DF,
inscrita no CPF sob o 13.° 456.308.794-72, ambos residentes e domiciliados em Brasffia/DF,
cargos para os quais foram nomeados atraves da Resolucao do Conselho Deliberativo n° 58,
de 14 de maio de 2015, na forma da competencia contida no inciso II do Art. 54 do Estatuto
da CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa BRASILIA PLANEJAMENTO EM
RECURSOS HUMA_NOS - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o no 07.454.690/0001-06,
estabelecida no SCS — Quadra 08, Bloco B-60 — SALAS 218/219 — Edificio Venancio 2000 —
Asa Sul — Brasffia/DF — CEP: 70.733-900, daqui pot diante designada CONTRATADA,
neste ato representada por sua Gerente, a SRA. LUCIANA CAETANO RIBAS, brasileira,
solteira, portadora da cedula de idenddade n° 2.037.749 — SSP/DF, inscrita no CPF sob o n°
000.461.101-27, residente e domiciliada ern Brasffia/DF, resolvem celebrar o presente
Contrato, ern conformidade corn o que consta do Processo Administradvo n° 000071/2016,
referente ao Pregao Eletronico n° 03/2017, corn fundamento na Lei n° 10.520, de 17 de
julho de 2002, no Decreto rt.' 5.450, de 31 de maio de 2005, que regulamenta a modalidade
Pregao, na forma Elettemica, na Lei Complernentar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, na
Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014, no Decreto n° 8.194, de 12 de fevereiro
de 2014, no Decreto no 2.271, de 7 de julho de 1997, ao Decreto no 3.722, de 09 de janeiro
de 2001, no Decreto 11.° 8.538, de 6 de outubro de 2015, na Instrucao Normativa
SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008, na Instrucao Normativa SLTI/MP n° 02, de 11
de outubro de 2010, na Instrucao Normativa SLTI/MP n° 03, de 16 de dezembro de 2011,
na Instrucao Normativa SLTI no 01, de 19 de janeiro de 2010, na Lei IP 8.666, de 21 de
junho de 1993, no que couber, na legislacao correlata e nas demais e3dgencias previstas no
Edital, mediante as clausulas e condicOes seguintes:
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CLA.USULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Contratacao de servicos de agente de integracao para implementacao do programa de estagio
para a selecao de estudantes regularmente matriculados e corn frequencia ern curso de
educacao superior, vinoilados a instituicao de ensino public° e privado, objetivando o
preenchimento de vagas de estagio oferecidas pela CONTRATANTE.
CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULAcji0 AO EDITAL E A PROPOSTA DA
CONTRATADA
Vinculam-se ao presente Contrato, independentemente de transcricao, o Edital do Pregio
Eletronico n° 03/2017, seus anexos e a proposta da CONTRATADA.
CL,AUSULA TERCEIRA - DAS ATRIBUIcOES DO AGENTE DE INTEGRAcA0
Os servicos ofertados deverao atender as especificacoes contidas neste Contrato e no Edital
do Pregao EletrOnico IP 03/2017, e atuara corn a finalidade de:
a) coordenar a realizacao do estagio, rnediante assinatura de Termo de Compromisso entre
a CONTRATANTE e o estudante, observando a legislacao pertinente;
b) oferecer as oportunidades de estagio para os estudantes;
c) indicar para a CONTRATANLE os estudantes que preencharn os requisitos exigidos
pelas oportunidades de estagio;
d) facilitar o ajuste das condicoes dos estagios curriculares;
e) providenciar seguro contra acidentes pessoais em favor do estudante, cuja apolice esteja
compativel corn valores de mercado;
f) cuiclar da compatibilidade das competencias da pessoa corn necessidades especiais as
exigencias da funcao, objeto do estagio.
CLA.USULA QUARTA - DO QUADRO DE VAGAS
0 mimero de estagiarios nao podera set superior a 20% (vinte por cento) do total da lotacao
aprovada para as categorias de nivel superior para compor o quadro de pessoas da
CONTRATANEE. Deste quantitativo, 5% (cinco pot cento) das vagas serao destinadas a
estudantes portadores de deficiencia compativel corn o estagio a ser rea1i7ado, conforme o
quadro abaixo:

NiVEL

SUPERIOR

% MAXIMO PERMITIDO QUANTITATIVO RESERVA PARA
PORTADORES DE
QUADRO
DE ESTAGIARIOS EM
MAXIMO
DEFICIENCIA
APROVADO* RELAcA0 AO QUADRO PERMITIDO DE
APROVADO DE PESSOAL ESTAGIARIOS
(10%)

107

20%

21

2

Paragrafo unico - A CONTRATANTh preenchera as vagas de forma gradativa, conforrne
a demanda de suas unidades, devendo em 2017 preencher 5 vagas.
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CLA.USULA QUINTA - DAS DIRETRIZES DO PROGRANIA/ESPECIFICAcOES
Os cursos de educacao superior admitidos para estagio na CONTRATAN1ii deverao estar
alinhados corn as atividades das areas e guardar correlacao corn a proposta pedagOgica do
curso.

Paragrafo prirneiro - Devera ser observado o semestre que o estagiario estara cursando,
conforme especificado a seguir:
a) curso tecnOlogo: a partir do 2° semestre;
b) curso corn duracao de 4 (quatro) anos: a partir do 4° semestre;
c) curso corn duracao de 5 (cinco) anos: a partir do 5° semestre.
Paragrafo segundo - No caso de estudantes do curso de direito, que demande inscricao
como estagiario na Ordem dos Advogados do Brasil, o estagio 56 podera ser rea1i7ado a
partir do 7° semestre do curso.
Paragrafo terceiro - A duracao do estagio nao podera exceder a 2 (dois) anos, exceto
quando se tratar de estagiario portador de deficiencia (art. 11 da Lei n° 11.788/2008).
I — DA CARGA HORARIA
a) A jornada de estagio sera de 4 (quatro) horas cliArias e 20 (vinte) horas semanais.
b) Nos periodos de avaliacao de aprendizagem (provas), a ser realizada pela instituicao de
ensino, a carga horaria do estagio sera reduzida pelo menos a metade, segundo o estipulado
no termo de compromisso de estagio e mediante comprovacao, conforme previsto no art.
10, § da Lei n° 11.788/2008.
c) Sempre que o estagio tiver duracao igual ou superior a 1 (urn) ano, será assegurado ao
estagiario, dentro desse periodo, urn recesso de 30 (trinta) dins.
II— DA L0TAc.A.0 DOS ESTAGIARIOS
a) Os estagiarios poderao atuar em todas as areas da CONTRATAME, observada a
correlacao entre as atividades da area e a proposta pedagOgica do curso de graduacao.
b) Os estudantes regularmente matriculados, vinculados a estrutura de ensino paha) e
particulnr, e que estejam frequentando efedvamente curso de nivel superior, desde que
atendido o perfil e requisitos exigidos pasa a oportanidade, preencherao as vagas de estagio
oferecidas pela CONTRATANTE.
CLA.USULA SEXTA — DO VALOR DO CONTRATO
A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, pela prestagao de servicos, o valor global
de R$ 3.096,48 (tres mil, noventa e seis reais e quarenta e oito centavos), a titulo de
taxa de administracao, era conforrnidade corn o demonstrativo abaixo:
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NiVEL

QUANTITATIVO
MAXIMO
PERMITIDO DE
ESTAGIARIOS

VALOR
UNITARIO
MAXIMO
DA BOLSA
DE
ESTAGIO

SUPERIOR

21

R$ 600,00

VALOR GLOBAL

VALOR
TOTAL
MAXIMO TAXA DE
DA BOLSA
ADM.
DE
ESTAGIO
R$ 12.600,00

2,048%

VALOR
MENSAL DA
TAXA DE
ADM
258,04
3.096,48

Paragrafo primeiro - 0 valor mensal a ser pago a CONTRATADA correspondera ao
annero efetivo de estudantes em estagio e dias trabalhados em cada mes,
multiplicado pelos valores das respectivas bolsas de estagio e pelo percentual da taxa de
administracao ofertada na licitacao.
Paragrafo segundo - Para fins de controle e afericao dos dias trabalhados ern cada mes,
sera adotada a folha de controle de frequencia em todos os setores, na qual a Gerencia de
Gestao de Pessoas da CONTRATAN IJ devera totalizar mensalmente essas informacoes,
por bolsas de estagio, para fins de calculo da taxa de administracao.
Paragrafo terceiro - 0 valor das bolsas de estagio é o parametro para o calculo da taxa de
adrninistracao. No entanto, o valor das bolsas de estagio nao compoe o valor total deste
Contrato, haja vista que sera pago diretamente pela CONTRATANTE aos estagiarios.
Paragrafo quarto - A taxa de administracao corresponde ao custeio das despesas necessarias
a realizacao do objeto, incluindo as despesas administrativas/operacionais: energia eletrica,
pessoal, condominio, telefone, aluguel, postagem, despesas bancarias, material de expediente,
seguro de acidentes pessoais dos estagiarios, despesas corn o recrutamento, selecao e
acompanhamento dos estagiarios, tdbutos, tarifas, entre outras.
Paragrafo quint° - Quaisquer tributos, encargos, custos e despesas diretas ou indiretas
omitidas da proposta da CONTRATADA, ou incortetarnente cotadas, serao consideradas
como inclusas no preco, nao sendo considerados pleitos de acrescimos, a esse ou a qualquer
titulo, devendo os servicos serem prestados sem Onus adicional a CONTRATANTE.
Paragrafo sexto - Os precos ofertados sao de exdusiva responsabilidade da
CONTRATADA, nao the assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob a alegacao
de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
CLAUSULA SETIMA - DA DESPESA
A despesa corn o fornecimento e a execuclo dos servic,os de que trata o objeto, cortera
conta do Plano de Gestao Administrativa da CONTRATANTE — (PGA) para o exercicio de
2017, sendo que nos exercicios subs equentes constara no respectivo PGA de cada exercicio.
CLAUSULA OITAVA - DA VIGENCIA
0 Contrato tern vigencia de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por periodos iguais e sucessivos ate o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos
do art. 57, inciso II, da Lei n° 8.666/1993, desde que haja autorizacao formal da autoridade
competente e observados os seguintes requisitos:
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a) os servicos tenham sido prestados regularnaente;
b) a CONTRATANTE mantenha interesse na realizacao do servico;
c) o valor do Contrato permaneca economicamente vantajoso para a CONTRATANTE;
d) a CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogacao.
Paragrafo primeiro - Os servicos sera° executados de forma continua e indireta, sob o
regime de empreitada por preco global, de acordo corn as necessidades da
CONTRATANTE.
Paragrafo segundo - A CONTRATADA nao tern direito subjetivo a prorrogacao
contratual.
Parigrafo terceiro - A prorrogacao de Contrato devera ser promovida mediante a
celebracao de Termo Aditivo.
CLikUSULA NONA - DAS OBRIGAcOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obrig-ar-se-i a:
a) responder pot todos os encargos referentes a execuca.o do Contrato;
b) divulgar as vagas e o programa de estigio da CONTRATANTE junto as instituicoes de
ensino;
c) cadastrar os estudantes de acordo corn as condicoes estabelecidas pelas respectivas
Instituicoes de Ensino, por meio da intern& e outros recursos disponiveis;
d) encaminhar a CONTRATAN1h candidatos para entrevista, quando solicitado,
inclusive os estudantes portadores de deficiencia, para fins de cumpiimento da reserva de
vagas prevista na legislacao;
e) providenciar seguro contra acidente pessoal em favor dos estudantes contratados por
seu intermedio, bem como apresentar cOpia da apOlice a CONTRATANTE, no prazo
maxim° de 30 (trinta) dias da assinatura do Contrato, como condicao para o inicio do
estAgio;
el) 0 seguro vigorara durante todo o periodo de realincao do estagio;
e2) o numero da apOlice em que o estagiario estiver incluido, bem como o nome da
companhia seguradora, deverao constar no termo de compromisso do estagiario;
f) reali7ar triagem, convocar e pre-selecionar os estudantes candidatos ao estagio de
acordo corn as condicoes estabelecidas pela CONTRATANTE, garantido o percentual
destinado aos portadores de deficiencia fisica, encaminhando os estudantes pre-selecionados
no prazo de cinco dias;
g) receber os estudantes e adotar as seguintes providencias, individualmente:
gl) emitir o termo de compromisso de estagio, em 04 (quatro) vias;
g2) fornecer o manual do estagiario;
g3) fornecer o cartao proposta para seguro contra acidentes pessoais;
g4) proceder a orientacao e treinamento de iniciacao do estago, corn enfase na orientacao
atitudinal, comportamental e etica;
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h) oriental e preparar os estudantes para que apresentem as condicoes minirnas de
competencia pessoal, social e profissional, permitindo a obtencao de resultados positivos,
inclusive atraves da reali7agao de treinamentos periOdicos de formacao complementar,
visando a colocacao no mercado de trabalho apOs o estagio, especialmente no Programa
Primeiro Emprego do Governo Federal;
i)

acompanhar, durante a vigencia do Contrato, a situacao escolar do estagiario, no tocante

a matricula e frequencia, a fim de evitar a selecao de candidatos que nao estejam
efetivamente matriculados e frequentando regularrnente o curso superior;
j) oriental os estudantes sobre a obrigacao de apresentar relatOrios bimestrais e finals ao
dirigente da unidade de realizacao do estagio, sobre o desenvolvimento das tarefas;
k) analisar o relatOrio de avaliacao do estagiario: se for satisfatOrio, encaminha-lo
Instituicao de Ensino. Caso contrario, entrar em contato corn a CONTRATANTE para os
acertos necessarios;
1) providenciar a renovacao, desligamento ou substituicao do estagiario, mediante
solicitacao da CONTRATANTE;
m) executar treinamentos introdutorios aos estagiarios;
n) oferecer suporte aos supervisores relativos ao programa de estigio;
o) controlar e informar a CONTRATANTE, o vencimento do periodo de estagio, corn
antecedencia minima de 30 (trinta) dias do seu tennino;
p) renovar toda a documentacao necessria. em caso de prorrogacao do estagio para novos
periodos;
q) manter escrithrio de representacao para atendimento em dias iteis, em horario
comercial, em Brasffia-DF;
r) utili7ar servicos referentes ao Contrato, via internet, salvo quando for solicitado
documento impresso;
s) manter a instituicao de ensino informada da interrupcao e conclusao do estagio;
t) infotraar a CONTRATANTE quando da suspensao e/ou trancamento de matricula,
transferencia e abandono do curso pelo estagiario;
u) comunicar a CONTRATANTE, corn antecedencia minima de 30 (trinta) dias, os
desligamentos em virtude do termino do periodo maximo de estagio;
v) estabelecer mecanismos de acompanhamento, controle e avaliacao do Programa de
Estagio da CONTRATAN1
w) nao cobrar qualquer valor dos estudantes a titulo de remuneracao pelos servicos, objeto
da contratacao, conforme § 2° do art. 5 da Lei no 11.788/2008;
x) apresentar a CONTRATANTE a fatura corn a discriminacao da execucao dos servicos
prestados;
y) manter, &tante toda a execucao do Contrato, todas as condicoes de habilitacao e
qualificacao exigidas na licitacao.
QLA
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CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAcC)ES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obrigar-se a:
a) solicitar aos agentes de integracao a indicacao de estudantes que preencharn os
requisitos exigidos pelas oportunidades de estigio, de acordo coin o quadro de vagas e o
perfil desejado;
b) articular-se corn o agente de integracao corn a ftnalidade de oferecer as oportunidades
de estagio;
c) dar tratamento isoniimico e impessoal aos candidatos a estagio, observando as diretri7es
legais;
d) adotar controles de registros para avaliacdo dos estagiarios durante a execucio das
atividades;
e) controlar o preenchim.ento trimestral do forrardrio "RelatOrio de Estigio" pelo
estagiatio, a ser encaminhado a CONTRATADA;
f) encaminhar, irnediatamente, relatOrio a CONTRATADA, caso o estagio seja
interrompido antes do previsto no termo de compromisso;
g) conceder a bolsa de estagio e efetuar o pagamento, incluindo os valores mensais
relativos as despesas de transporte dos estagiarios;
h) controlar o registro de frequencia mensal na unidade de reali7acao do estagio,
deduzindo os dias de faltas no justiftcadas, salvo na hipOtese de compensacao de horario,
atraves de assinatura pelo estagiario em folha de registro de comparecimento;
i) receber os relatOrios das unidades de realincao do estagio, contendo avaliaccies e
frequencias do estagiario;
j)

receber e analisar as comunicacoes de desligamento de estagiarios;

k) encaminhar a CONTRATADA os estagarios desligados;
1)

expedir o certificado de estagio;

m) manter o controle das apOlices de seguro;
n) efetuar o pagamento da taxa de administracao a CONTRATADA, nos termos da
claustils decirna segunda deste instrumento, observ-ando as condicoes nele dispostas, corn
base no mimero de estagiarios era atividade e dins trabalhados, sendo que em virtude da
elaboracao dos relatOrios apresentados, quaisquer acrescimos ou supressoes devidas deverao
ser computados no mes subsequente.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E
FISCALIZAcA0
0 acompanhamento e a fiscalinc,ao da execucao do Contrato consistem na verificacao da
conformidade da prestaclo dos servicos e da alocacao dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumptimento do Contrato, devendo ser observado o disposto nos
artigos 58, inciso III, 66, 67 e 73 da Lei n° 8.666/1993.
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Paragrafo primeiro - 0 Gestor/Fiscal do Contrato devera monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para corrigir
ou aplicar sancoes quando verificar um vies continuo de desconforrnidade da prestacao do
servico a qualidade exigida, no tocante as suas atribuicoes.
Paragrafo segundo - 0 representante da CONTRATANIE devera ter a experiencia
necessitia para o acompanhamento e controle da execucao dos servicos e do Contrato, bem
como devera promover o registro das ocortencias verificadas, adotando as providencias
necessarias ao fiel cumprirnento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e
2° do art. 67 da Lei n° 8.666/1993.
Paragrafo terceiro - A execucao do Contrato devera ser acompanhada e fiscali7ada por
meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuracao dos seguintes aspectos:
a) os resultados alcancados em relacao aos servicos, corn a verificacao dos prazos de
execucao e da qualidade demandada;
b) os recursos hurnanos empregados, em funcao da quantidade e disponibilidade exigidas;
c) a adequacao dos servicos prestados rotina de execucao estabelecida;
d) a verificacao do cumprimento das demais obrigagoes decorrentes do Contrato;
e) a consulta a regu1aridade fiscal da CONTRATADA.
Paragrafo quarto - A fiscali7acao nao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resu1tante
de imperfeicoes tecnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorrencia desta, nao implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE, ern
conformidade coin o disposto no art. 70 da Lei n° 8.666/1993.
Paragrafo quint° - A assistencia da fiscalincao da CONTRATAN 1E, de nenhum modo
diminui ou altera a responsabilidade da CONTRATADA na prestacao dos servicos.
Paragrafo sexto - Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigacoes
fiscais, trabalhistas e previdenciarias, a CONTRATADA devera entregar ao Gestor/Fiscal do
Contrato, a documentacao a seguir relacionada:
a) Certidao Negativa de Debit° da Previdencia Social — CND;
b) Certidao de Regularidade do FGTS-CRF;
c) Certidao Conjunta Negativa de Debitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Uniao;
d) Certidao Negativa de Debitos das Fazendas Estadual e Municipal do domicffio ou sede
da CONTRATADA;
e) Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas.
Paragrafo setimo - Os documentos relacionados nas alineas de "a" a "e" poderao ser
substituidos, total ou parcialmente, pot extrato valid° e atualindo do SICAF.
y"
c
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Parigrafo oitavo - 0 descumprimento total ou parcial das demais obrigacoes e
responsabilidades assumidas pela CONTRATADA ensejara a aplicacao de sancoes
administrativas, previstas neste Contrato e na legislacao vigente, podendo culminar em
rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n° 8.666/1993.
Paragrafo nono - As disposici5es previstas neste topic° nao exduem o clisposto no Anexo
IV (Guia de Fiscalizacao dos Contratos de Terceiri7acao) da Instrucao Normativa
SLTI/MPOG n° 02/2008, aplicavel no que for pertinente a contratacao.
Paragrafo decimo - Os documentos necessarios comprovacao do curnpriraento das
obligacoes sociais, trabalhistas e previdenciarias poderao ser apresentados em original ou por
qualquer processo de cOpia autenticada pot cartOrio competente ou por servidor/empregado
da CONTRATANTE.
CLA.USULA DECIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO
O pagamento da taxa de administracao sera efetuado mensalmente no 22° (vigesimo
segundo) din do mes subsequente a prestagao dos servicos, depois de cumpridas as
formalidades legais.
Paragrafo primeiro - A CONTRATADA devera encaminhar a nota fiscal ate o 15° (decimo
quinto) dia do mes.
Paragrafo segundo - 0 pagamento sera creditado era conta corrente, por meio de ordem
banciria a favor da instituicao bancaria indicada na nota fiscal/fatura pela CONTRATADA,
devendo para isso ficar explicito o nome do banco, agencia, localidade e numero da conta
corrente era que devera ser efetivado o credito.
Paragrafo terceiro - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
CONTRATADA nao tenha concorrido, de algurna forma, para tanto, fica convencionado
que a taxa de compensacao financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do
vencimento e do efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicacao da
seguinte formula:
EM=IxNxVP
Onde:
EM = Encargos Moratorios;
VP = Valor da parcela a ser paga;
N = Ntimero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
I = indice de compensacao ftnanceira = 0,00016438, assira apurado:
a,r .10W
f =

365
= Porcantual da taxa calla = 6%
11.6
=
365
I = 0.00016438

Paragrafo quarto - Eventual situacao de irregularidade fiscal da CONTRATADA nao
impede o pagamento se o servic,o river sido prestado e atestado. Tal hipOtese ensejara,
entretanto, a adocao das providencias inerentes ao sancionamento da empresa e rescisao
contratual.
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Paragrafo quint° - Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributnrin prevista na
legislagao aplicavel.
Paragrafo sexto - 0 pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo
Gestor/Fiscal do Contrato, condicionado este ato a verificacao da conformidade da nota
fiscal/fatura apresentada em relacao aos servicos efetivamente prestados.
Paragrafo setimo - Havendo erro na apresentacao da nota fiscal/fatura ou dos documentos
pertinentes a contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, como
por exemplo: obrigacao financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadinaplencia, o pagamento ficara sobrestado ate que a CONTRATADA providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipOtese, o prazo para pagamento iniciar-se-á apOs a
comprovacao da regularizacao da situacao, nao acarretando qualquer Onus para a
CONTRATAN th.
Paragrafo oitavo - Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrucao Normativa SLTI/MPOG no
02/2008, sera efetuada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sancoes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:
a) nao produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou corn a qualidade
minima exigida.
Paragrafo nono - A apresentacao da nota fiscal/fatura devera ocorrer no prazo definido no
paragrafo prirneiro desta clausnin, devendo estar acompanhada dos docunaentos
mencionados no § 1° do art. 36 da IN/SLTI n° 02/2008.
Paragrafo decirno - Caso se constate o descumprimento de obrigacoes trabalhistas ou de
naanutencao das condicoes exigidas pan habilitacao podera ser concedido um prazo para
que a CONTRATADA regularize suas obrigacoes, quando nao se identificar má-fe ou a
incapacidade de corrigir a situacao.
Paragrafo decimo primeiro - Seth considerada data do pagamento o dia em que constar
como emitida a ordem bancaria para pagamento.
Paragrafo decimo segundo - Antes de cada pagarnento a CONTRATADA sera reali7ada
consulta ao SICAF para verificar a manutencao das condicoes de habilitacao exigidas no
Edital.
Paragrafo decimo terceiro - Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade
da CONTRATADA, sera providenciada sua advertencia, por escrito, para que, no prazo de
5 (cinco) dins, regularize sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. 0 prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual period°, a criterio da CONTRATANTE.
Paragrafo decimo quarto - Nao havendo reguLarizacao ou sendo a defesa considerada
improcedente, a CONTRATANTE devera coraunicar aos Orgaos responsaveis pela
fiscalizacao da regularidade fiscal quanto a inadimplencia da CONTRATADA, bem como
quanto a existencia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessitios para garantir o recebimento de seus creditos.
'77
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Paragrafo decimo quinto - A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples
Nacional nao sofrera a retencao tributria quanto aos impostos e contribuicoes abrangidos
pot aquele regime. No entanto, o pagamento ficará conclicionado a apresentacao de
comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tribut4rio
favorecido previsto na Lei Compleraentar n° 123/2006.
Paragrafo decimo sexto - Persistindo a irregularidade, a CONTRATAN'IE devera adotar
as medidas necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.
Paragrafo decinao setimo - Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos sera()
realizados normalmente, ate que se decida pela rescisao do Contrato, caso a
CONTRATADA nao regulari7e sua situacao junto ao SICAF.
Paragrafo decimo oitavo - Somente por motivo de economicidade, seguranca nacional ou
outro interesse pablico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
maxima autoridade da CONTRATANTE, nao sera rescindido o Contrato caso a
CONTRATADA esteja inadimplente no SICAF.
CL.A.USULA DECIMA TERCEIRA - DAS ALTERAcOES DO CONTRATO
Este Contrato podera ser alterado, nas hipoteses previstas no artigo 65 da Lei n° 8.666/1993,
desde que haja interesse da CONTRATAN 11, coin a apresentagao das devidas justificativas.
Paragrafo primeiro - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas raesmas condigoes
contratuais, os acrescimos ou supressoes que se fizerera necessarios, ate o liraite de 25%
(vinte e cinco pot cento) do valor inicial atualizado do Contrato.
Paragrafo segundo - As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as contratantes
poderao exceder o limite de 25% (v-inte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
Contrato.
CLAESULA DECIMA QUARTA - DAS SANcC)ES ADMINISTRAT WAS
Aguele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta deixar de entreg-ar ou
apresentar documentacao falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execucao
de seu objeto, nab mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execticao do objeto, comportarse de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar corn a
Uniao e, sera descredenciado no SICAF, ou nos sistemqs de cadastramento de fornecedores
a que se refere o inciso XIV do art. 4° da lei n° 10.520/2002, pelo prazo de ate 5 (cinco)
anos, sem prejuizo das multas previstas no edital e neste Contrato e das demais cominacoes
legais, sujeitando-se as penalidades, conforme a gravidade das faltas cometidas em razao do
descumpriraento total ou parcial das suas obrigacoes.
Paragrafo primeiro - Pela inexecucao total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE
podera, garantida a previa defesa, aplicar a CONTRATADA, observando a gravidade das
faltas cometidas, as seguintes sanc5es:
a) adverfencia por escrito, quando praticar irregularidades de pequena monta;
b) multa de 2% (dois por cento) do valor correspondente ao raes da prestacao dos
servicos, pelo nao cumprimento das obrigacoes pactuadas;
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c) suspensao temporaria de participacao ern licitacao e impedimento de contratar corn a
CONTRATANTE, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;
d) declaracao de inidoneidade para licitar e contratar corn a Administracao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao, ou ate que seja promovida a
reabilitacao perante a propiia autotidade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos resultnntes e
depois de decorrido o prazo da sancao aplicada corn base na alinea anterior.
Paragrafo segundo - Se a multa aplicada for superior ao valor rernanescente da garantia
prestada, alem da perda desta, respondera a CONTRATADA pela sua diferenca, que sera
descontada da nota fiscal e dos pagamentos eventuahnente devidos pela CONTRATANTE
ou cobrada na forma da lei.
Paragrafo terceiro - As sanceies previstas nas alineas "a", "c" e "d" do paragrafo primeiro
desta clausula poderao ser aplicadas juntamente corn as descritas no subitem "b", facultada a
defesa previa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias
Paragrafo quarto - A sancao estabelecida na alinea "d" do paragrafo primeiro desta clausula
observara a Politica de Alcadas da CONTRATANTE, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacao
ser requerida apOs 2 (dois) anos de sua aplicacao.
Paragrafo quinto - A rnulta devera set recolhida no prazo ma3drno de 10 (dez) dias
corridos, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela CONTRATANTE.
Paragrafo sexto - As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso
da aplicacao da penalidade desciita na alinea "d" do paragrafo primeiro desta clausula a
CONTRATADA devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Contrato e das demais cominacoes leg-ais.
Paragrafo skim() - As sancoes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser
aplicadas isoladas ou cumulativamente, sena prejuizo de outras medidas cabiveis.
Paragrafo oitavo - Em qualquer hipOtese de aplicacao de sancoes sera assegurado o
contraditorio e a am.pla defesa.
Paragrafo nono - As sancoes previstas alineas "c" e "d" do paragrafo primeiro desta
clausula poderao tambem ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que, ern razao do
presente Contrato:
a) tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao;
c) demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a CONTRATANTE ern
virtude de atos ilicitos praticados.
Paragrafo decimo - A aplicacao de qualquer das penalidades previstas rea1i7ar-se-a em
processo administrativo que assegurara o contradithrio e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/1993, e, subsidiariamente, na Lei n°
9.784/1999.
12
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Paragrafo decimo primeiro - A autoridade competente, na aplicacao das sanceies, levara
ern consideracao a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como
o dano causado a CONTRATANTE, observado o principio da proporcionalidade.
CLA.USULA DECIMA QUINTA - DA SUBC0NTRATA0.0
No sera admitida a subcontratacao deste objeto.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESCISA.0
A inexecucao total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisao, conforrne disposto nos
artigos 77 e 80 da Lei no 8.666/1993.
Paragrafo primeiro — A rescisao deste Contrato pode set:
a) determinada pot ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei no 8.666/1993, notificando-se a
CONTRATADA corn a antecedencia minima de 30 (trinta) clias, salvo quanto ao inciso
XVII;
b) amigvel, pot acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitacao, desde
que haja conveniencia para a CONTRATAN
c) judicial, nos termos da legislacao vigente sobre a materia.
Paragrafo segtmdo — A rescisao administrativa ou amigivel deve set precedida de
autorizacao escrita e fundsmentada da autoridade competente.
Paragrafo terceiro — Os casos de rescisao contratual devem set formahnente motivados nos
autos do processo, assegurado o contraclitOrio e a ampla defesa.
Paragrafo quarto - 0 termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido:
a) do balanco dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) da relacao dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
c) das indenizacoes e rnultas.
CLA.USULA DECIMA SETIMA - DAS VEDAgOES
vedado a CONTRATADA:
a) caucionar ou utili7ar este termo de Contrato para qualquer operacao financeira;
b) interromper a execucao dos servicos sob alegacao de inaclimplemento por parte da
CONTRATAN IL, salvo nos casos previstos em lei.
CLA.USULA. DECIMA OITAVA - DA ALTERAcA0 SUBJETIVA
admissivel a fusao, cisao ou incorporacao da CONTRATADA corn/em outra pessoa
juridica, desde que sejarn observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitacao exigidos na licitacao original, sejam mantidas as demais clausulas e condicejes do
contrato, nao haja prejuizo a execucao do objeto pactuado e haja a anuencia expressa da
CONTRATANtE a continuidade do Contrato.
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CLA.USULA DECIMA NONA - DA CORREcA0 DO VALOR
Considerando que o valor da contratacao se baseara em uma taxa de administracao, as
correcoes serao efetuadas, proporcionalmente, a qualquer tempo, na medida ern que for
alterado o valor da bolsa estagio.
CLAUSULA VIGESIMA — DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTh, segundo as disposicoes contidas
na Lei ri° 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposicoes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — COdigo de
Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.
CLA.USULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAcA0
A publicacao do presente Contrato devera set providenciada, ern extrato no Diario Oficial
da Uniao, ate o 50 (quinto) dia util do mes seguinte ao de sua assinatara, para ocorrer no
prazo maximo de ate 20 (vinte) dias, na forma prevista no paragrafo tank° do artigo 61 da
Lei n° 8.666/1993.
CLAUSULA. VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO
Fica eleito o foro Distrito Federal corn exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja para dirimir quaisquer questoes oriundas do presente instrumento contratual.
E para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o
presente Contrato, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, de acordo corn o artigo 60 da Lei
n° 8.666/1993, o qual, depois de lido, é assinado pelas partes contratantes e pelas
testemunhas, abaixo nomeadas.
Brasflia/DF, /3 de marco de 2017.
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