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CONTRATO N° 006/2017 

PROCESSO N° 000107/2016 

CONTRATO DE PRESTAcA0 DE SERVIcOS 
DE TRANSPORTE, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A FUNDA0.0 DE PREVIDENCIA 

COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO 
FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - 
FUNPRESP-EXE - E A EMPRESA CARRO E 

CARRO LOCADORA LTDA - ME PARA A 
PRESTA0.0 DE SERVIcOS DE TRANSPORTE, 

MEDIANTE LOCAcA0 DE VEiCULOS. 

A FUNDAcA.0 DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC() 
FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRESP-EXE, corn sede no Edificio 
Corporate Financial Center - SCN - Quadra 02 — Bloco A — 2' Andar — Salas 202/204 — 
Brasilia/DF, CEP: 70.712-900, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.312.597/0001-02, doravante 
denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, 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° 603.884.046-04 e por sua Diretora 
de Administracao, a Sra. MARILENE FERRARI LUCAS ALVES FILHA, brasileira, solteira, 
portadora da cedula de identidade n° 1.870.124, expedida pela SSP/DF, inscrita no CPF sob o n° 
456.308.794-72, ambos residentes e domiciliados em Brasilia/DF, cargos para os quais foram 
nomeados atraves da Resolug-a.° 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 CONTRATA_NTE, e de outro 
lado a empresa CARRO E CARRO LOCADORA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o 
n° 09.356.736/0001-71, estabelecida na ADE Quadra 04, Conj-unto B, Lotes 02/03 — Ceilanclia — 
Brasilia/DF, CEP:72.237-420, daqui por diante designada CONTRATADA, neste ato 
representada por seu Diretor Executivo, o Sr. EMERSON RESENDE DE CASTRO, 

brasileiro, casado, portador da cedula de identidade n° M-3.765.983, expedida pela SSP/MG, 
inscrito no CPF sob o n° 394.219.296-91, residente e domiciliado ern Brasilia/DF, resolvem 
celebrar o presente Contrato, ern conformidade corn o que consta do Process° Administrativo n° 
000107/2016, referente ao Pregao Eletronico n° 04/2017, corn fundament° na Lei n° 10.520, de 
17 de julho de 2002, no Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto 2.271, de 7 de julho 
de 1997, no Decreto n° 3.722, de 09 de janeiro de 2001, na Lei Complementar no 123, de 14 de 
dezembro de 2006, no Decreto n° 8.538, de 6 de outubro de 2015, na Instrucao Normativa 
SLTI/MP n° 02, de 30 de abril de 2008, na Instrucao Norrnativa 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 Norrnativa SLTI/MP, n° 1, de 26 de marg.:3. de 2014, na Instrucao Normativa n° 06, de 
26 de dezembro de 2013, na Lei n° 12.440, de 07 de julho de 2011 e nas demais legislacoes 
correlatas, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 
mediante as seguintes clausulas e conclicoes: 
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CL.A.USULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

0 presente Contrato tern por objeto a prestacao de servicos de transporte mediante locacao de 
veiculos, corn motoristas, para o transporte de autoridades, empregados em servico, documentos 
e pequenas cargas na Regiao do Distrito Federal e Entorno para atender as necessidades da 
CONTRATANTE. 

CLAUSULA SEGUNDA — DA VINCULAcA0 AO EDITAL E A PROPOSTA DA 
CONTRATADA 

Vinculam-se ao presente Con.trato, independentemente de transcricao, o alital do Pregao 
Eletronico n° 04/2017, seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

CL.A.USULA TERCEIRA - DAS ESPECIFICAVIES DOS SERVIcOS 

As especificacoes dos itens sac) as seguintes: 

a) Veiculo regular: veiculo corn motorista: disponibilidade de segunda a sexta-feira, no 
period° compreendido en.tre 08:00 horas as 19:00 horas, para diarias de 10 (dez) horas, corn 
descanso de 01 (uma) hora para o motorista (alrnoco). 

DESCRIO0 

Disponibili7acao mensal de 01 (urn) veiculo corn franquia de 1.500km mensais, totalizando 
18.000km anuais por veiculo. 

Quilometragem total excedente: 200km mensais, totalizando 2.400km anuais. 

Horas extras totais: 15 horas mensais, totalizando 180 horas anuais. 

b) Diarias avulsas (veiculo extra corn motorista). 

DESCRIO0 

10 diarias avulsas de 10 horas corn interval° de 01 (uma) hora para alm.oco. 

c) Atendirnentos avulsos (veiculo extra corn motorista). 

DESCRIcA 0 

Atendirnentos avulsos: 30 horas por mes, totalizando 360 horas por ano, 500km por mes e 
6.000km anuais. 

Paragrafo prirneiro - Independentemente de termo aditivo, o horario de inicio e fim da jornada 
de trabalho sera definido pela CONTRATANTE e por ela podera set modificado, a qualquer 
tempo, a seu criterio, respeitando a jornada de 10 (dez) horas e o horario de almoco do motorista. 

Paragrafo segundo — As caracteristicas dos veiculos sao as seguintes: potencia minima de 70CV 
e 1.000 (um mil) cilindradas; corn ate 02 (dois) anos de fabricacao ou ate 20.000 (vinte mil) 
quilometros rodados; 04 (quatro) portas; cot preferencialmente branca; equipado corn at 
condicionado, direcao hidraulica, desembacador eletrico do vidro traseiro, vidros e travamento 
das portas eletricos; movido a bicombustivel (total flex); capacidade pa 05 (cinco) pessoas, 
incluindo o motorista e contendo todos os acessOrios exigidos pe Conselho Nacional de 
Transit° (CONTRAN). 
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Paragrafo terceiro - A franquia de 1.500km refere-se apenas ao veiculo regular, devendo os 
demais servicos serem pagos conforme a utili7acao. 

Paragrafo quarto - As exigencias quanto ao period° maxim° de uso e quilometragem maxima 
referem-se a disponibili7acao do veiculo no inicio dos servicos. Contudo, durante a vigencia 
contratual os veiculos corn mais de 04 (quatro) anos de uso ou que atingirem o total de 50.000 
(cinquenta mil) quilOmetros rodados (o que ocorrer prirneiro), deverao ser trocados por outros 
corn ate 02 (dois) anos de fabricacao e corn ate 20.000 (vinte mil) quilometros rodados. 

Paragrafo quinto - Os veiculos deverao ser prOprios ou adquiridos pot meio de financiamento, 
corn documentacao ern dia e regularizados perante os Orgaos de trksito e fiscalizacao, atendendo 
a todas as normas correlatas do Poder PUblico. 

Paragrafo sexto - Durante toda a vigencia do Contrato os pneus dos veiculos deverao estar ern 
perfeitas condicoes de uso e seguranca (inclusive o pneu estepe), nao podendo set recauchutados, 
nem ter recuperacao de cortes corn colagens de qualquer especie. 

Paragrafo setimo - Os veiculos deverao estar corn as revisoes periodicas em dia, ern especial ern 
relacao ao Oleo de motor, fluid° do freio, Oleo do carter e filtros de Oleo e de at. 

Paragrafo oitavo - Os veiculos deverao ter seguro prOprio e contra terceiros, cujo valor do 
premio devera compreender, no minirno, o valor do veiculo estirnado pela tab ela da Fundacao 
Institut° de Pesquisas EconOmicas (FIPE) para a regiao do Distrito Federal. 

Paragrafo nono - 0 seguro, hem como as manutencOes preventivas e corretivas dos veiculos, 
compreendendo mecanica e eletrica, substituicao e conserto de pneus, troca de Oleo, faros e 
dernais servicos necessarios ao perfeito funcionarnento, sao parte integrante dos servicos 
contratados, nao cabendo a CONTRATADA qualquer reembolso destes custos. 

Paragrafo decimo - As solicitacoes de uso dos veiculos regulates serao entregues diretamente ao 
motorista, por empregado da CONTRATANTE, mediante ficha de requisicao de veiculo 
(voucher), ern cujo document° constara camp° para o preenchirnento de quilometragem 
percorrida, autorizacao, assinatura e identificacao do usuario. 

Paragrafo decimo primeiro — As chamadas para atendirnento do veiculo regular sera° 
solicitadas pela CONTRATANTE diretamente ao motorista, cujos enderecos eletronicos para a 
formalizacao das dem2is demandas a CONTRATADA sao: carroecarro.locadora@gmail.com  e 
emersonrcastroa,grnail.com, cujos telefones de contato sao: (61) 3233-1192 e (61) 98177-0192. 

Paragrafo decimo segundo - Os servicos eventuais (diarias eventuais e atendimentos eventuais) 
serao solicitados forrnalrnente, via mensagem eletronica de empregado credenciado pela 
CONTRATANTE, ou pot aplicativo fornecido pela CONTRATADA. 

Paragrafo decimo terceiro - Os vouchers deverio ser obrigatoriamente fornecidos pela 
CONTRATADA, as suas expensas. 

Paragrafo decimo quarto - A contagem da quilometragem para os veiculos de atendimento 
regular sera iniciada no ato do recebimento da solicitacao do servico e encerrada no regress° do 
veiculo a CONTRATANTE. 

Paragrafo decimo quint° - A solicitacao para a realizacao de horas extras sera formalizada pot 
mensagem eletronica, por empregado credenciado da CONTRATANTE, podendo tambem, 
excepcionalmente, os servicos serem requisitados pelo usuario do veiculo 	-etamente ao 
motorista, caso esteja ern atendirnento e necessite estender a sua jornada. 
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Paragrafo decimo sexto - Os horarios de inicio e termino das horas extras serao consignados 
no voucher referente a corrida. 

Paragrafo decimo setimo - As solicitacoes para diarias avulsas deverao ser efetuadas pela 
CONTRATANTE ate o dia ail anterior, no horario de expediente, cujo atendimento ern prazo 
inferior dependera da disponibilidade da CONTRATADA. 

Paragrafo decimo oitavo - As solicitacoes para atendimentos avulsos deverao ser formalizadas 
pela CONTRATANTE corn antecedencia minima de 02 (duas) horas, em dias oteis, para a 
execucao de servicos dentro da jomada de trabalho definida na alinea "a" do caput desta clausula. 

Paragrafo decimo nono - A contagem da quilometragem para os veiculos de atendimento avulso 
sera iniciada no ato do recebimento do voucher e encerrada no regresso do veiculo ao seu destino, 
resguardado o direito de cobranca pela CONTRATADA de 02 (duas) horas avulsas, caso o 
atendimento tenha sido concluido ern prazo inferior. 

Paragrafo vigesimo - A fracao de hora avulsa que exceder 20 (vinte) minutos ern uma mesma 
jornada sera considerada hora cheia. 

Paragrafo vigesimo primeiro - Excepcionalmente, em caso de necessidade, os servicos poderao 
ser executados fora do horario estabelecido no item acima, ern dias ateis, hem como em feriados 
e finais de semana, com a justa remuneracao a CONTRATADA, nos termos da proposta de 
precos pot ela apresentada. 

Paragrafo vigesimo segundo - Para a utili7acao de veiculos em finais de semana e feriados, a 
CONTRATANTE devera efetuar a solicitacao a CONTRATADA ate o dia ütil imediatamente 
anterior ao inicio da prestacao dos servicos, ressalvado o acordo entre as partes para solicitacao 
em prazo inferior. 

Paragrafo vigesimo terceiro - Os servicos enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 
2.271/1997, constituindo-se em atividades materiais acessOrias, instrumentais ou complementares 
a area de competencia legal da CONTRATANTE, nao inerentes as categorias funcionais 
abrangidas por seu respectivo piano de cargos. 

Paragrafo vigesimo quarto - A prestacao dos servicos nao gera vinculo empregaticio entre os 
empregados da CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relacao entre estes 
que caracterize pessoalidade e subordinacao direta. 

CLAUSULA QUARTA - DA EXECUcA0 DOS SERVIcOS/VIGENCIA 

0 prazo de vigencia do Contrato sera de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por periodos iguais e sucessivos ate o lirnite de 60 (sessenta) meses, nos 
term.os do art. 57, inciso II, da Lei n° 8.666/1993, desde que haja autorizacao formal da autoridade 
competente e observados os seguintes requisitos: 

a) os servicos tenham sido prestados regularmente; 

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 subjetiv 	acao contratual. 
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Paragrafo terceiro - A prorrogacio de Contrato devera ser promovida rnediante a celebracao de 
terrno aditivo. 

CLA.USULA QUINTA — DAS OBRIGAcOES DA CONTRATADA 

Compete a CONTRATADA: 

a) cumprit fielmente o que estabelece as clausulas e condicOes deste Contrato, de forma que 
os veiculos utili7ados estejam em perfeito funcionamento e dentro das normas estabelecidas pelos 
Orgaos competentes; 

b) manter os seus empregados, quando em horano de trabalho, ou ainda, nas dependencias 
da CONTRATANTE, trajados coin uniforrne completo: calca social (cor preta), camisa social de 
mangas compridas (cot clara), gravata, sapato social, meias e cinto (cot preta); 

c) fornecer no inicio da prestac,ao dos servicos, e a cada 6 (seis) meses, unifonnes sociais 
completos (novos) a todos os profissionais, apresentando o recibo a CONTRATANTE, nao 
repassando, em hipOtese alguma, os custos de qualquer item aos empregados. 0 model° ou 
padrao do uniforrne devera set apresentado a CONTRATANTE para aprovacao; 

d) identificar, em letras visiveis, corn adesivo em ambas as portas clianteiras, o veiculo de 
atendirnento regular corn a seguinte informacao: "A servico da FUNPRESP-EXE"; 

e) substituir, no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, o motorista que seja julgado 
inconveniente a ordem ou as normas disciplinares da CONTRATANTE ou, ainda, no caso de 
falta, impedimento legal ou ferias, de maneira que no prejudique o andamento e a boa execucao 
dos servicos; 

fazer corn que seus empregados cumpram rigorosamente todas as suas obrigacaes, assirn 
como as normas da CONTRATANTE; 

assumir as obrig-acOes estabelecidas na legislacao de trabalho, quando, em caso de 
ocorrencia de danos, forem vitimas os seus empregados no desempenho do servico ou outros 
que mantenham vinculacao corn esses, ainda que estes danos tenham ocorrido nas dependencias 
da CONTRATANTE; 

h) prestar os servicos utilizando empregados treinados, de born nivel educacional e moral, 
devidamente habilitados a prestarem servicos de transporte de passageiros; 

i) exercer rigid° controle corn relacao a validade da carteira nacional de habilitacao do 
motorista colocado a disposicao da CONTRATANTE, bem como manter regularizada a 
documentacao do veiculo; 

j) fornecer ao Gestor/Fiscal do Contrato copia autenticada dos documentos do veiculo 
regular que prestara os servicos, bem como copia do comprovante de contratacao de seguro 
geral/total, assim como fornecer cOpia dos documentos do veiculo, apOs o respectivo 
licenciamento. Em caso de troca de qualquer veiculo ou motorista, devera obrigatoriamente 
atualizar os documentos junto a CONTRATANTE; 

k) responsabilizar-se por todos os Onus decorrentes dos servicos contratados, tais como: 
salarios e encargos trabalhistas, alimentacao, combustiveis, manutencao, acidentes, multas, 
licenciamentos, seguro total, lirnpeza, e outros que incidam direta ou indiretamente sobre os 
servicos, isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade juridica ou financeira em 
qualquer ocorrencia; 
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1) 	acatar as orientacoes do Gestor/Fiscal do Contrato ou do seu substituto legal, sujeitando- 
se a mais ampla e irrestrita fiscalizacao, prestando as esclarecimentos solicitados e atendendo as 
reclamacoes forrnuladas; 

m) prestar esclarecirnentos a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que 
envolvam os veiculos, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em decorrencia 
da prestacao dos servicos, no prazo fixado pelo fiscal do Contrato; 

n) credenciar, pot escrito, junto a CONMATANTE, um preposto corn poderes para 
representar a CONTRATADA em tudo que se relacione a execucao dos servicos, inclusive sua 
supervisao; 

o) dispor de quadro de pessoal suficiente para garantir a execucao dos servicos, sem 
interrupcao, seja por motivo de ferias, descanso semanal, licenca, falta ao servico, demissao e 
outros analogos, obedecidas as disposicoes da legislacao trabalhista vigente; 

13) 	apresentar, juntamente corn a nota fiscal/fatura, relathrio demonstrativo dos servicos 
realizados, incluindo a quilometragem perconida; 

manter, durante a vigencia do Contrato, as condicoes da habilitacao, apresentando, 
juntamente corn a nota fiscal/fatura, as comprovantes de recolhirnento do FGTS e INSS, 
referentes aos empregados em atividade nas dependencias da CONTRATANTE; 

r) manter as veiculos ern perfeito estado de conservacao, limpeza e higienizacao; 

s) disponibilizar sistema de comunicacao eficiente (celular ou radio) para os motoristas, 
objetivando a comunicacao corn a fiscalizacao dos servicos da CONTRATANTE; 

t) substituir veiculos, par quaisquer razoes, em ate 2 (duas) horas, a partir da notificacao feita 
pela CONTRATANTE; 

u) aguardar o usuario do veiculo, pelo prazo de ate 30 minutos, salvo se houver detertninacao 
da CONTRATANTE para espera ern prazo rnaior; 

v) respeitar a jornada de trabalho dos motoristas de forma que no exceda a carga horaria 
maxima permitida na legislacao trabalhista; 

w) apresentar ao Gestor/Fiscal do Contrato, quack° nominativo do contingente de 
empregados destinados a prestar as servicos contratados, acompanhados de copia da carteira de 
identidade, do CPF e da CNH, bem coma endereco e mimero de telefone, devendo todas as 
informacoes ser atualizadas, sempre que necessario; 

x) nao sublocar ou subcontratar as servicos; 

adotar praticas voltadas para a sustentabilidade ambiental, sempre que possivel, em 
atendirnento aos termos do art. 15, I, 'e', da IN SLTI/MPOG n° 02/2008 e ao AcOrdao 
2.380/2012-2, T Camara do Tribunal de Contas da Uniao; 

z) 	nao permitir a utili7a.cao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condicao de aprencliz para as maiores de quatorze anos; nem perrnitir a utili7acao do trabalho do 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

aa) 	arcar corn o Onus decorrente de eventual equivoco no dirnensionamento dos quantitativos 
de sua proposta, inclusive quanta aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, 
devendo complementa-los, caso o previsto inicialm.ente em sua proposta nao seja satisfatorio para 
o atendirnento do objeto da licitacao, exceto quando ocorrer algum o 	tos arrolados nos 
incisos do § 10  do art. 57 da Lei n" 8.666/1993; 
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ab) 	utilizar empregados habilitados e corn conhecimento dos servicos a serem executados, em 
conformidade corn as normas e determinacoes em vigor. 

CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE 

Compete a CONTRATANTE: 

a) acompanhar e fiscalizar a execucao do Contrato por urn representante especialrnente 
designado, nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/1993; 

b) proporcionar a CONTRATADA todas as facilidades para a perfeita prestacao dos 
servicos, disponibilizando prontamente todos os documentos necessarios; 

c) acompanhar e fiscali7ar a execucao do contrato, sob os aspectos quantitativos e 
qualitativos, an.otando em registro prOprio as falhas detectadas, indicando dia, mes e ano, bem 
como o nome dos empregados eventualrnente envolvidos, encarninhan.do  os apontamentos 
autoridade competente para as providencias cabiveis; 

d) atestar a nota fiscal/fatura correspondente, apOs realizar rigorosa conferencia da prestacao 
dos servicos; 

e) efetuar as retencoes tributarias devidas sobre o valor da n.ota fiscal/fatura fornecida pela 
CONTRATADA, em conformidade corn o art. 36, § 8°, da IN SLTI/MP n° 02/2008; 

comunicar aos orgaos interessados (Receita Federal, INSS, DRT, dentre outros), 
quaisquer irregularidades quanto ao recolhimento de taxas ou tributos devidos pela 
CONTRATADA; 

efetuar o pagamento, observando os prazos e as condicoes definidas neste instrumento; 

h) notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrencia de eventuais imperfeicoes no 
curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao; 

i) permitir que os empregados da CONTRATADA realizem horas extras, desde que seja 
observada a legislacao trabalhista e comprovada a necessidade do servico; 

j) comunicar a CONTRATADA qualquer anormalidade ocorrida na execucao do objeto do 
presente Contrato, diligenciando para que as irregularidades ou falhas apon.tadas sejam 
plenamente corrigidas, fixan.do  prazo para a sua correcao; 

k) nao pradcar atos de ingerencia na administracao da CONTRATADA, tais como: 

k1) exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-
se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da 
contratacao prever o atendirnento direto; 

k2) promover ou aceitar o desvio de funcoes dos trabalhadores da CONTRATADA, 
mediante a utilj7acao destes em atividades clistintas daquelas previstas no objeto da contratacao e 
em relacao a funcao especifica para a qual o empregado foi contratado; 

k3) direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar na CONTRATADA. 

CLAUSULA SETIMA — DO VALOR DO CONTRATO 

Pela prestacao dos servicos a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor total estirnado 
de R$ 8.398,94 (oito mu , trezentos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos) 
mensais, representando R$ 100.784,88 (cem mu, setecentos e oitenta e quat 	oitenta 
e oito centavos) para 12 (doze) meses, conforme demonstrativo abaixo: 
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Veiculo Regular 

Item 

Quant. 

Veiculo Standard Franquia 
Mensal = 1.500 
km pot veiculo 

Valor da Franquia 

1 

(marca e modelo) 
Valor Unitario do 

Veiculo (R$) 
Valor Total Anual 

R$ 

1 
Fiat Palo ou 

Similar 
1.500 6.528,74 75.104,88 

Quilometragem Excedente 

Item 
Quant. 

Km 
Quant. Km Anual 

Preco Unitario 
do Km 

Excedente 

Total 

1.1 
Mensal 

Valor Total 
Mensal 

Valor Total Anual 
R$ 

200 2.400 0,40 80,00 960,00 

Horas Extras (HE) 

Item Quant. 
Quantidade 

Anual 

Preco Unitario 
da HE 

Excedente 

Total 

1.2 
Mensal 

Valor Total 
Mensal 

Valor Total Anual 
R$ 

15 180 10,00 150,00 1.800,00 

Diarias Avulsas (veiculo extra corn motorista) 

Item Quant. Quantidade 
Preco da diaria 

de 10 horas 

Total 

2  
Mensal de 

Diarias 
Anual Valor Mensal R$ 

Valor Total Anual 
R$ 

10 120 130,00 1.300,00 15.600,00 

Atendimentos Avulsos (por hora e pot Km excedente) 

Item 
Quantida 
de Mensal 
de Horas 
Avulsas 

Quantidade 
Mensal de Km 

Avulsos 

Preco Unitario 
da Hora 

Preco Unitario do 
Km Avutlso 

Total 

3 

Valor 
Total 

Mensal 

Valor 
Total 

Anual R$ 

30 500 12,00 0,50 610,00 7.320,00 

 

100.784,88 Preco Total (itens 1 a 3) 

  

Paragrafo primeiro - Nos valores antecedentes estao incluidas todas as despesas diretas e 
incliretas, inclusive tributos, encargos sociais, trabalhistas, comerciais, eg ros e outras necessarias 
ao cumprimento integral do objeto contratado. 
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Paragrafo segundo - A CONTRATANTE reserva-se o direito de, a seu criteria utilizar ou nao 
a totalidade das verbas previstas. 

Paragrafo terceiro — Os valores antecedentes sao meramente estirnativos, de forma que os 
pagamentos devidos a CONTRATADA dependerao dos quantitativos de servicos efetivamente 
prestados. 

Paragrafo quarto — Os atendimentos avulsos deverao ser cobrados tornando por base os 
quilometros percorridos e a quantidade de horas avulsas. 

CLAUSULA OITAVA — DO PAGA1VIENTO 

0 pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE ate o 22° (vigesirno segundo) dia do mes, 
contados da apresentacao da nota fiscal/fatura, contendo o detalhamento dos servicos 
executados, atraves de ordem bancaria, para credito ern banco, agencia e conta corrente indicados 
pela CONTRATADA. 

Paragrafo primeiro — Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o 
lirnite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de 
ate 5 (cinco) dias iiteis, contados da data da apresentacao da nota fiscal/fatura, nos termos do art. 
5', § 3°, da Lei n° 8.666/1993. 

Paragrafo segundo — A apresentacao da nota fiscal/fatura devera ocorrer ate o dia 15 (quinze) 
do mes subsequente a prestacao dos servicos, contado da data final do periodo de aclimplemento 
da parcela da contratacao a que aquela se referir, devendo estar acompanhada dos documentos 
mencionados no §1° do art. 36 da IN/SLTI ri° 02/2008. 

Paragrafo terceiro — 0 pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo 
empregado/servidor competente, condicionado este ato a verificacao da conformidade da nota 
fiscal/fatura apresentada em relacao aos servicos efetivamente prestados, devidamente 
acompanhada das comprovacoes mencionadas no 51° do art. 36, da IN/SLTI n° 02/2008. 

Paragrafo quarto — Havendo erro na apresentacao da nota fiscal/fatura ou dos documentos 
pertinentes a contratacao, ou ainda, circunsta.ncia que impeca a liquidacao da despesa, como pot 
exempla obrigacao financeira pendente, decorrente de penalidade imposta, ou inadimplencia, o 
pagamento ficara sobrestado ate que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. 
Nesta hipOtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apOs a comprovacao da regularizacao da 
situacao, nao acarretando qualquer Onus para a CONTRATANTE. 

Paragrafo quinto — Caso se constate o descumprimento de obrigacoes ou da manutencao das 
condicoes exigidas para habilitacao podera ser concedido urn prazo para que a CONTRATADA 
regularize suas obrigaceies, quando nao se identificar ma-fe ou a incapacidade de corrigir a 
situacao. 

Paragrafo sexto — Nos termos do art. 36, 5 6°, da Instrucao Normativa SLTI/MPOG 
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 advidades contratadas, ou nao as executou corn a qualidade minima 
exigida; 

c) deixou de utili7ar os materiais e recursos humanos exigidos pa 
ou utilizou-os corn qualidade ou quantidade inferior a demandada. 

ão do servico, 
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Paragrafo setimo - Seri considerada a data do pagamento o dia ern que constar como emitida a 
ordem bancaria. 

Paragrafo oitavo - Antes de cada pagamento a CONTRATADA sera realizada consulta ao 
SICAF para veiificar a manutencao das condicoes de habilitacao exigidas no Edital. 

Paragrafo nono - Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da 
CONTRATADA, sera providenciada sua advertencia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) 
dias regularize sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa, cujo prazo podera ser 
prorrogado uma vez, por igual period°, a criterio da CONTRATANTE. 

Paragrafo decimo - Nao havendo a regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, 
a CONTRATANTE devera comunicar 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 necessarios para garantir o 
recebirnento dos seus creditos. 

Paragrafo decimo primeiro - Persistin.do  a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar 
as medidas necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, 
assegurada a CONTRATADA a ampla defesa. 

Paragrafo decimo segundo - Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao 
realizados norrnalmente, ate que se decida pela rescisao do Contrato, caso a CONTRATADA 
nao regularize sua situacao junto ao SICAF. 

Paragrafo decimo terceiro - Somente por motivo de economicidade, seguranca nacional ou 
outro interesse public° de alta relevancia devidamente justificado, ern qualquer caso, pela maxima 
autoridade da CONTRATANTE, nao sera rescindido o Contrato ern execucao corn a 
CONTRATADA inadimplente no SICAF. 

Paragrafo decimo quarto - Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista 
na legislacao aplicavel, ern especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212/1993. 

Paragrafo decimo quinto - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a 
CONTRATADA nao tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a 
taxa de compensacao financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o 
efetivo adimplenzento da parcela, sera calculada mediante a aplicacao da seguinte formula: 

EM =IxNx VP, sendo: 

EM = Encargos moratOrios; 

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

VP = Valor da parcela a ser paga; 

I = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assirn apurado: 

(TX 1.00) 

	

- 	 
365 

TX = Porcentual da taxa anual = 6% 

(6 4-100) 

	

I — 	 
365 

/ = 0,00016438 
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CLAUSULA NONA— DA DOTAcA-  0 OKAMENTARIA 

As despesas decorrentes dessa contratacao no exercicio de 2017 corterao a conta dos recursos 
constantes do Plano de Gestao Administrativa (PGA) da CONTRATANTE. 

Paragrafo imico — As despesas dos exercicios subsequentes correrao a conta da dotacao 
orcamentaria consignada para essa atividade no respectivo exercicio. 

CLAUSULA DECIIVIA - DA GARANTIA CONTRATUAL 

A CONTRATADA, de acordo corn o disposto no art. 56 da Lei n° 8.666/1993, devera prestar 
garantia para assegurar o fiel cumprirnento das obrigacoes assumidas, em uma das modalidades a 
seguir, no percentual de 2% (dois por cento) do valor contratado, cujo comprovante devera ser 
entregue a CONTRATANTE alp& a assin.atura do Contrato, no prazo de ate 10 (dez) clias apOs 
ser notificada: 

a) caucao ern dinheiro ou titulos da divida publica; 

b) seguro — garantia; 

c) fianca bancaria. 

Paragrafo primeiro - No caso de caucao em dinheiro, o depOsito devera ser efetuado em conta 
a ser indicada pela CONTRATANTE. 

Paragrafo segundo - Caso a opcao seja por utili7ar titulo da divida pUblica como garantia, este 
devera conter valor de mercado correspondente ao valor garantido e ser reconhecido pelo 
Govern() Federal, constando entre aqueles previstos em legislacao especifica. Alem disso, devera 
estar devidamente escdturado em sistema centralizado de liquidacao e custOdia, nos termos do 
art. 61 da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, podendo a CONTRATANTE 
recusar o titulo ofertado caso verifique a ausencia desses requisitos. 

Paragrafo terceiro - A garantia devera ter validade de, no minimo, 15 (quinze) meses, a contar 
da data de assinatura do Contrato, sendo renovada, tempestivamente, quando houver prorrogacao 
contratual e complementada no caso de acrescirno previsto no art. 65, § 1° da Lei n° 8.666/1993. 

Paragrafo quarto - No caso de garantia na modalidade de carta de fianca devera constar, no seu 
teor, expressa rernincia pelo fiador aos beneficios do art. 827 do COdigo Civil. 

Paragrafo quint° - A CONTRATANTE fica autorizada a utili7ar a garantia para corrigir 
imperfeicoes na execucao do objeto do Contrato ou para reparar danos decorrentes da acao ou 
omissao da CONTRATADA, ou de seu preposto, ou ainda, para satisfazer qualquer obrigacio 
resultante ou decorrente de suas ago- es ou omissoes. 

Paragrafo sexto - A autorizacao contida no paragrafo anterior é extensiva aos casos de multas 
aplicadas, depois de esgotado o prazo recursal. 

Paragrafo setimo - Se o valor da garantia for utili7ado, total ou parcialmente, pela 
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera proceder a respecdva reposicao no prazo de tres 
dias Uteis, contados da data ern que tiver sido notificada. 

Paragrafo oitavo - A CONTRATADA tera sua garantia liberada ou restituida apOs o 
cumprimento integral de todas as obrigacoes contratuais assumidas. 
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Paragrafo nono - A garantia somente sera liberada mediante a comprovacao de que a 
CONTRATADA pagou todas as verbas rescisOrias trabalhistas decorrentes da contratacao. Caso 
esse pagarnento no ocorra ate o fim do segundo rnes apOs o encerramento da vigencia contratual, 
a garantia sera utili7ada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela 
CONTRATANTE, conforme estabelecido no ardgo 19-A do inciso IV da IN/SLTI IV 02/2008. 

Paragrafo decimo - A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a 
aplicacao de multa de 0,07% (sete centesitnos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, 
observ-ado o maxim° de 2% (dois por cento). 

Paragrafo decirno prirneiro - 0 atraso superior a 29 (vinte e nove) dias autoriza a 
CONTRATANTE a promover a rescisao do Contrato por descumprirnento ou cumprimento 
irregular de suas clausulas, conforme dispoem os incisos I e II, do art. 78, da Lei ric' 8.666/1993. 

Paragrafo decirno segundo - A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara 
o pagamento de: 

a) prejiii7os advindos do nao cumprimento do objeto do Contrato e do nao adirnplemento 
das demais obrigacoes nele previstas; 

b) prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execucao do Contrato; 

d) 	muhas moratOdas e punidvas aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA. 

Paragrafo decimo terceiro - A CONTRATANTE nao executara a garantia na ocorrencia de 
uma ou mais das seguintes hipOteses: 

a) caso fortuito ou forca major; 

b) alteracao, sem previa anuencia da seguradora, das obrigacoes contratuais; 

c) descumprimento das obrigacoes pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos 
praticados pela CONTRATANTE; 

d) atos ilicitos dolosos praticados por servidores/empregados da CONTRATANTE. 

Paragrafo decirno quarto - Seth considerada extinta a garantia: 

a) corn a devolucao da apOlice, carta fianca ou autorizacao para o levantamento de 
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracao da 
CONTRATANTE, mediante tam° circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas 
as clausulas do Contrato; 

b) no prazo de 90 (noventa) dias apos o termino da vigencia do Contrato, caso a 
CONTRATANTE nao comunique a ocorrencia de sinistros. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO ACOMPANHAMENTO E DA 
FISCALIZAcA- 0 

0 acompanhamento e a fiscalizacao da execucao do Contrato consistem na verificacao da 
conformidade da prestacao dos servicos e da alocacao dos recursos necessarios, de forma a 
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes 
da CONTRATANTE, especialmente desig-nados na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666/1993 
e do art. 6° do Decreto n° 2.271/1997. 

1? 
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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 urn vies continuo de desconformidade da prestacao do servico em 
relacao a qualidade exigida, no tocante as suas atribuiciies. 

Paragrafo segundo - A execucao do Contrato devera set acompanhada e fiscalizada pot meio 
de instrumentos de controle, que compreendam a mensuracao dos seguintes aspectos: 

a) os resultados alcancados ern relacao aos servicos, corn a verificacao dos prazos de 
execucao e da qualidade demandada; 

b) os recursos humanos empregados, em funcao da quantidade e disponibilidade exigidas; 

c) a adequacao dos servicos prestados a rotina de execucao estabelecida; 

d) a vefificacao do cumprimento das demais obrigacoes decorrentes do Contrato; 

e) a consulta a regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA. 

Paragrafo terceiro - A fiscali7acao nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 
inclusive perante terceiros, pot qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeicoes 
tecnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrencia desta, nao 
implica ern corresponsabilidade da CONTRATANTE. 

Paragrafo quarto - A assistencia da fiscalizacao da CONTRATANTE de nenhum modo dirninui 
ou altera a responsabilidade da CONTRATADA na prestacao dos servicos. 

Paragrafo quinto - 0 Gestor/Fiscal do Contrato devera exigir a apresentacao dos documentos 
comprobatOrios da prestac,ao dos servicos para conferencia e posterior ateste, que deverao set 
apresentados juntamente corn a nota fiscal/fatura. 

Paragrafo sexto - Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigacoes, a 
CONTRATADA devera encaminhar mensalrnente, juntamente corn a nota fiscal/fatura, a 

seguinte documentacao: 

a) Cerddao Negativa de Debit° da Previdencia Social — CND; 

b) Cerddao de Regularidade do FGTS-CRF; 

c) Cerddao Conjunta Negativa de Debitos relativos a Tributos Federais e a Divida Adva da 
Uniao; 

d) Certida.o Negativa de Debitos das Fazendas Estadual e Municipal do dornicilio ou sede da 
CONTRATADA; 

e) Cerddao Negativa de Debitos Trabalhistas; 

Comptovantes de tealizacao de eventuais cursos de treinamento e reciclagem previstos 

em lei; 

outros documentos requeridos pelo Gestor/Fiscal do contrato. 

Paragrafo setimo - Os documentos relacionados nas alineas de "a" a "e" poderao ser 
subsdtuidos, total ou parcialrnente, pot extrato valid° e atualizado do SICAF. 
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Paragrafo oitavo - 0 representante da CONTRATANTE devera ter a experiencia necessaria 
para o acompanhamento e controle da execucao dos servicos e do Contrato, bem como devera 
promover o registro das ocorrencias verificadas, adotando as providencias necessidas ao fiel 
cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei no 

8.666/1993. 

Paragrafo nono - 0 descumprimento total ou parcial das demais obrigagoes e responsabilidades 
assumidas pela CONTRATADA ensejara a aplicacao de sancoes administrativas previstas neste 
Contrato e na legislacao vigente, podendo culminar na rescisao contratual, conforme disposto nos 
artigos 77 e 80 da Lei n° 8.666/1993. 

Paragrafo decimo - As disposicoes previstas neste topic() nao excluem o disposto no Anexo IV 
(Guia de Fiscalizacao dos Contratos de Terceirizacao) da Instrucao Norrnativa SLTI/MPOG ri° 
02/2008, aplicavel no que for pertinente a contratacao. 

Paragrafo decimo primeiro - 0 Contrato so sera considerado integrah-nente curnprido apOs a 
comprovacao do cumprirnento das obrigagoes contratuais e legais. 

Paragrafo decimo segundo - 0 Gestor/Fiscal do Contrato, ao verificar que houve 
subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucao do servico, 
devera comunicar a autoridade responsivel para que esta promova a adequacao contratual a 
produtividade efedvamente realizada, respeitando-se os limites de alteracao dos valores 
contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/1993. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANcOES ADMINISTRATIVAS 

Pela inexecucao total ou parcial do contrato a CONTRATANTE podera, garandda a previa 
defesa, aplicar I CONTRATADA, observando a gravidade das faltas cometidas, as seguintes 
sancoes: 

a) 	advertencia, por escrito, quando praticar irregularidades de pequena monta; 

b) 	multa: 

b1) compensatOria, no percentual de 2% (dois por cento), calculada sobre o valor total do 
Contrato, pela recusa em assina-lo, no prazo maxim° de 05 (cinco) clias Uteis, apOs regularmente 
convocada, sem prejuizo da aplicacao de outras sancoes previstas neste contrato; 

b2) compensatOria, no percentual de 2% (dois por cento) do valor da fatura correspondente 
ao mes em que foi constatada a falta; 

b3) moratoria, no percentual correspondente a 0,1% (urn decimo por cento), calculada sobre 
o valor total do Contrato, pot dia de inadimplencia, ate o limite maxim° de 10% (dez por cento), 
cujo atraso superior a 20 (vinte) dias podera ensejar a rescisao do Contrato; 

b4) moratoria, no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total da 
contratacao, pela inaditnplencia alem do prazo acima, o que podera ensejar a rescisao do Contrato. 

b5) moratoria, no percentual de 0,07% (sete centesimos por cento) do valor do Contrato por 
dia de atraso, pela inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia, ate o lirnite 
maxim° de 2% (dois por cento), o que podera ensejar a rescisao do Contrato; 

c) 	suspensao temporaria de participacao em licitacao e impediment° de contratar corn a 
CONTRATANTE, pot prazo nao superior a 2 (dois) anos; 
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d) declaracao de inidoneidade para licitar e contratar corn a Administracao PUblica enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punicio ou ate que seja promovida a reabilitacao perante 
a prOpria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA 
ressarcir a CONTRATADA pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sancao 
aplicada corn base na alinea anterior. 

Paragrafo prirneiro - Se a multa aplicada for superior ao valor remanescente da garantia prestada, 
alem da perda desta, respondera a CONTRATADA pela sua diferenca, que sera descontada da 
nota fiscal e dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobrada na 
forma da lei. 

Paragrafo segundo - As sancoes previstas nas alineas "a", "c" e "d" do caput poderao ser 
aplicadas juntamente corn as descritas na alinea "b", facultada a defesa previa do interessado, no 
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias 

Paragrafo terceiro - A sang-a° estabelecida na alinea "d" do caput 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 quarto - A multa devera ser recolhida no prazo maxiino de 10 (dez) dias corridos, a 
contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela CONTRATANTE. 

Paragrafo quinto - No caso de aplicacao das sancoes, assim sao definidas as possiveis faltas 
cometidas pela CONTRATADA: 

a) FALTAS LEVES: Puniveis corn a aplicacao da penalidade de advertencia e multas, 
caracterizando-se pela inexecucao parcial de deveres de pequena monta, assim entendidas como 
aquelas que não acarretam prejuizos relevantes aos servicos da CONTRATANTE e a despeito 
delas, a regular prestacao dos servicos nao fica inviabilizada; 

b) FALTAS GRAVES: Puniveis corn a aplicacao das penalidades de advertencia e multas, 
caracterizando-se pela inexecucao parcial ou total das obrigagoes que acarretam prejuizos aos 
servicos da CONTRATANTE, inviabili7ando total ou parcialmente a execucao do Contrato, 
notadamente ern decorrencia de conduta culposa da CONTRATADA; 

c) FALTAS GRAViSSIIVIAS: Puniveis corn a aplicacao das penalidades de multas e 
impedimento de licitar e contratar corn a CONTRATANTE pelo prazo de ate 02 (dois) anos, 
bem como declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao Palica, 
caracterizando-se pela inexecucao parcial ou total das obrigacoes que acarretam prejuizos 
relevantes aos seivicos da CONTRATANTE, inviabilizando a execucao do Contrato em 
decorrencia de conduta culposa ou dolosa da CONTRATADA. 

Paragrafo sexto - E caracterizada como falta gravissirna, compreendida como falha na execucao 
do Contrato, o nal° recolhimento dos tributos, taxas, o nao pagamento de multas aplicadas aos 
veiculos ape's esgotado o prazo recursal, bem assim o nao atendirnento da legislacio quanto aos 
itens de seguranca dos veiculos. 

Paragrafo skim° - Ao longo do periodo contratual, o adunulo de condutas faltosas cometidas 
de forma reiterada, de mesma classificacao ou nao, bem corno as reincidencias, ensejara a 
aplicacao pela CONTRATANTE de penalidades relacionadas as faltas de gr gravidade. 
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Paragrafo oitavo - As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF, sendo que no 
caso da aplicacao da penalidade descrita na alinea "d" do caput desta clausula a CONTRATADA 
devera ser descredenciada pot igual periodo, sem prejuizo das multas previstas no Edital e das 
demais cominacoes legais. 

Paragrafo nono - As sancoes aqui previstas sac) independentes entre si, podendo set aplicadas 
de forma isolada ou cumulativamente, nos termos do paragrafo segundo desta clausula, sem 
prejuizo de outras rnedidas cabiveis. 

Paragrafo decimo - Em qualquer hipOtese de aplicacao de sancoes sera assegurado o 
contraditOrio e a ampla defesa. 

Paragrafo decimo primeiro - As sancoes previstas nas alineas "c" e "d" do caput poderao 
tambem set aplicadas as empresas ou aos profissionais que, em 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 licitac,ao; 

c) demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a CONTRATANTE em virtude 
de atos ilicitos praticados. 

Paragrafo decimo segundo - A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em 
processo administrativo que assegurara o contraditOtio 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. 

Paragrafo decimo terceiro - A autoridade competente, na aplicacao das sancoes, levara ern 
consideracao a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, hem como o dano 
causado a CONTRATANTE, observado o principio da proporcionalidade. 

CLA.USULA DECIMA TERCEIRA — DA REPACTUAc 

Os precos contratados poderao set repactuados mediante solicitacao da CONTRATADA, desde 
que a variacao dos custos seja devidamente justificada e demonstrada ern planilhas e memOria de 
calculo, as quais tomarao pot base a variacio dos custos oconidos no periodo, para analise e 
posterior aprovacao da CONTRATANTE, observando o interreg-no minimo de urn ano. 

Paragrafo primeiro - A concessao de repactuacao observara as disposicoes da legislacao vigente, 
em especial da Lei n° 8.666/1993, da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 02/2008 e 03/2009 e os 
AcOrdaos do TCU tic's 1.563/2004 e 1.827/2008, ambos do Plenafio. 

Paragrafo segundo - Os componentes de custos apresentados em planilhas pot ocasiao da 
abertura da licitacao serao referencias para a analise da repactuacao, nao sendo admifida a inclusao 
de qualquer elemento de custo que nao esteja previsto nos componentes apresentados 
inicialmente, salvo os decorrentes de sentenca normativa, acordo coletivo, convencao coletiva ou 
obrigaceies legais criadas posteriormente a assinatura deste Contrato. 

Paragrafo terceiro - A CONTRATADA devera solicitar a repactuacao ate a data da prorrogacao 
contratual do periodo subsequente, ou ate a data do encerrarnento da vigencia do contrato, caso 
nao haja prorrogacao, sendo que se nao o fizer de forma tempestiva e, pot via de consequencia, 
prorrogar o Contrato sem pleitear a repactuacao, ocorrera a preclusao do seu direito de repactuar 
os precos. 

Paragrafo quarto - Se a vigencia do Contrato fiver sido prorrogada, nova repactuacao so podera 
set pleiteada apOs o decurso de novo interregno minim° de 1 (um) 

1$ 
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a) da vigencia do acordo, dissidio ou convencao coletiva anterior, ern relacao aos custos 
decorrentes de mao de obra; 

b) do Ultimo reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado pot determinaeao legal 
ou normativa, para os insumos discriminados na planilha de custos e formaeao de precos que 
estejam diretamente vinculados ao valor de preco pliblico (tarifa); 

c) do dia em que se completou um ou mais anos da apresentacao da proposta, em relacao aos 
custos sujeitos a variaeao de precos do mercado. 

Paragrafo quinto - Caso ainda nao tenha sido celebrado o novo acordo na data da prorrogaeao 
contratual, dissidio ou conveneao coletiva da categoria, ou ainda, nao tenha sido possivel a 
CONTRATANTE ou a CONTRATADA proceder aos calculos devidos, devera ser inserida 
clausula no termo aditivo de prorrogaeao para resguardar o direito futuro a repactuacao, a ser 
exercido tao logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusao do direito. 

Paragrafo sexto - A CONTRATANTE nao se vincula as disposicifies contidas em acordos e 
convene6es coletivas que nao tratem de materia trabalhista. 

Paragrafo setimo - Quando a repactuaeao se referir aos custos da mao de obra, a 
CONTRATADA efetuara a comprovacao da variacao dos custos dos servic,os por meio de 
Planilha de Custos e Formacao de Precos, acompanhada da apresentacao do novo acordo, dissidio 
ou conveneao coletiva da categoria profissional abrangida pelo Contrato. 

Paragrafo oitavo - Quando a repactuacao se referir aos demais custos, a CONTRATADA 
demonstrara a variacao por meio de Planilha de Custos e Formaeao de Precos e comprovara o 
aumento dos precos de mercado dos itens abrangidos, considerando-se: 

a) os preeos praticados no mercado ou ern outros contratos da AcIministraeao Palica; 

b) as particularidades do Contrato em vigencia; 

c) a nova planilha corn variacao dos custos apresentados; 

d) indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referencia, tarifas pilblicas ou 
outros equivalentes; 

e) indice especifico, setorial ou geral, que retrate a variaeao dos preeos relativos a alguma parcela 
dos custos dos servicos, desde que devidamente individualizada na planilha de custos e formacao 
de preeos da CONTRATADA. 

Paragrafo nono - A CONTRATANTE podera realizar diligencias para conferir a variaeao de 
custos alegada pela CONTRATADA. 

Paragrafo &dna° - Os novos valores contratuais decorrentes das repactuaeOes terao suas 
vigencias iniciadas observando-se o seguinte: 

a) a partir da ocorrencia do fato gerador que deu causa a repactuacao; 

b) ern data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuizo da contagem de periodicidade 
para concessio das prOximas repactuagOes futuras; ou, 

c) em data anterior a ocorrencia do fato gerador, exclusivamente quando a repactuac,ao envolver 
revisao do custo de mao de obra ern que o prOprio fato gerador, na forma de acordo, dissidio, 
conveneao coletiva ou sentenca normativa, contemplar data de vigencia retroativa, podendo esta 
ser considerada para efeito de compensacao do pagamento devido, assirn o pa a a contagem 
da anualidade ern repactuagOes futuras. 
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Paragrafo decimo primeiro - Os efeitos financeiros da repactuacao ficarao restritos 
exdusivamente aos itens que a motivaram, assim como apenas em relacao a diferenca porventura 
existente. 

Paragrafo decimo segundo - A decisao sobre o pedido de repactuacao devera ser tomada no 
prazo ma3dmo de sessenta dias, contados a partir da solicitacao e da entrega dos comprovantes 
de variacao dos custos. 

Paragrafo decimo terceiro - 0 prazo referido no subitem anterior ficara suspenso enquanto a 
CONTRATADA nao cumprir os atos ou apresentar a documentacao solicitada pela 
CONTRATANTE para a comprovacao da variacio dos custos. 

Paragrafo decimo quarto - As repactuacoes serao formalizadas por meio de apostilamento, 
exceto quando coincidirern corn a prorrogacao contratual, caso em que deverao ser formalizadas 
por aditamento ao Contrato. 

Paragrafo decimo quinto - Para os custos relativos a mao de obra, vinculados a data-base da 
categoria profissional, a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissidio ou convencao coletiva 
de trabalho, vigente a epoca da apresentacao da proposta, relativo a cada categoria profissional 
abrangida pelo Contrato. 

Paragrafo decimo sexto - Para os insumos discrirninados na planilha de custos e formacao de 
precos que estejam diretamente vinculados ao valor de preco pliblico (tarifa), do Ultimo reajuste 
aprovado por autoridade govemamental ou realizado pot determinacao legal ou normativa. 

Paragrafo decimo skim° - Para os demais custos, sujeitos a variacao de precos do mercado: a 
partir da data limite para apresentacao das propostas constante do Edital. 

Paragrafo decimo oitavo - Nas repactuacoes subsequentes a primeira, o interregno de urn ano 
sera computado da Ultima repactuacao correspondente a mesma parcela objeto de nova 
solicitacao. Entende-se como Ultima repactuacao a data ern que foram iniciados seus efeitos 
financeiros, independentemente daquela em foi que celebrada ou apostilada. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESCISAD CONTRATUAL 

I - A inexecucao total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisio, corn as consequencias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 

Constituem motivo para rescisao deste Contrato: 

a) o nao cumprimento de clausulas contratuais, especificacoes ou prazos; 

b) o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacoes e prazos; 

c) a lentidao do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a 
impossibilidade da conclusao do servico no prazo estipulado; 

d) o atraso injustificado no inicio do servico; 

e) a paralisacao do servico, sem justa causa e previa comunicacao a CONTRATANTE; 

a subcontratacao total ou parcial do seu objeto, nao admitida neste Contrato; 

o desatendimento das determinacoes regulates emanadas da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execucao, assim como as de seus superiores; 

h) o cometimento reiterado de faltas na sua execucao, anotadas na form 	§ 1° do art. 67 
da Lei n° 8.666/1993;  

tuck 
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i) a decretacao de falencia ou a instauracao de insolvencia civil; 

j) a dissolucao da CONTRATADA; 

k) a alteracao social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que 
prejudique a execucao deste Contrato; 

1) 	razOes de interesse public°, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinada a 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato; 

m) a supressao, por parte da CONTRATANTE, de servicos, acarretando modificacao do 
valor inicial deste Contrato alem do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n.° 8.666/1993, 
salvo as supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do inciso 
II, 5 2° do art. 65 da referida Lei; 

n) a suspensao de sua execucao, por ordem escrita da CONTRATANTE, pot prazo superior 
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pUblica, grave perturbacao da ordem 
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspenseies que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do pagamento obrigatOrio de indenizaceies pelas sucessivas e contratualrnente 
imprevistas desmobilizaceies e mobilizacoes e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, 
nesses casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento das obrigacoes assumidas ate que 
seja normalizada a situacao; 

o) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE 
decotrentes de servicos já executados, salvo ern caso de calamidade pUblica, grave perturbacao da 
ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensao do 
cumprimento de suas obrigac,eies ate que seja normalizada a situacao; 

13) 	a nao liberacao, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execucao 
de servico, nos prazos contratuais; 

a ocorrencia de caso fortuito ou de forca major, regularmente comprovada, impeditiva da 
execucao deste Contrato; 

r) a contratacao de trabalho notutno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condicao de aprencliz, a partir de quatorze 
anos, conforme determina o inciso XVIII do art. 78 da Lei tic' 8.666/1993; 

s) os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditOrio e a ampla defesa. 

II — A rescisao deste Contrato podera ser: 

a) deterininada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nas 
letras "a" a "1" e "q" do item I desta clausula; 

b) amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitacao, desde que 
haja conveniencia para a CONTRATANTE; 

c) judicial, nos termos da legislacao. 

Paragrafo primeiro - A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao 
escrita e fundamentada da autoridade competente. 
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Paragrafo segundo - Quando a rescisao ocorrer corn base nas alineas "1" a "q" desta clausula, 
sern que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente 
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

a) devolucao da garantia; 

b) pagarnentos devidos pela execucao deste Contrato ate a data da rescisao. 

Paragrafo terceiro - A rescisio por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a 
execucao dos valores das multas e indenizacoes a ela devidos, bem como a retencao dos creditos 
decorrentes deste Contrato ate o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, alem das 
sancoes previstas neste instrumento. 

Paragrafo quarto - 0 termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido: 

a) do balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

b) da relacao dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

c) das indenizacoes e rnultas. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERAcOES 

Eventuais alterac6es contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666/1993. 

Paragrafo primeiro - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes 
contratuais, os acrescimos ou supressoes que se fi7erem necessarios, ate o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do presente instrumento. 

Paragrafo segundo - As supressoes decorrentes de comum acordo entre as partes poderao 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS VEDAVES 

vedado a CONTRATADA: 

a) caucionar ou utili7ar este instrumento para qualquer operacao financeira; 

b) interromper a execucio do objeto contratual sob alegacao de inadirnplemento por parte 
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicoes contidas na 
Lei n° 8.666/1993, na Lei n° 10.520/2002 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, 
segundo as disposicoes contidas na Lei no 8.078/1990 — C6cligo de Defesa do Consumidor — e 
norrnas e principios gerais dos contratos. 

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA PUBLICAcA0 

Incumbira a CONTRATANTE a publicacao do extrato deste Contrato no Diario Oficial da 
Uniao, conforme dispoe a legislacao vigente. 

CLAUSULA DECIMA NONA — DO FORO 

Fica eleito o Foto do Distrito Federal, corn a exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja, para dirimir quaisquer questoes oiiundas do presente Contrato. 
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E assim, pot estarem de acordo, ajustadas e contratadas, apOs lido e achado conforme, as partes 
a seguir &main o presente Contrato ern 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para urn so efeito, 
na presenca de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

Brasilia/DF, 23 de marco de 2017. 

Pela CONTRATANTE 

R CARDO PEI A PINHEIRO 

Pela CONTRATADA 

EMERSON RESENDE'DE 
CASTRO 

9 

MARILENE Fhlt. I LAS ALVES 
FILHA 

TESTEMUNHAS: 

   

         

         

        

CIF 44.  
Nome:  et-- irf-Y" 	5  co kotA 4-0 
CPF:  93 ti .irb • DS' 	b 

Identidade:  L9 3 a. 99 j- -SEP-b 

        

 

Nome:  a kyaET'S (iPJjk s 

CPF:51602.51 0 i---3 0 
Identidade: 	3 2,2_ 	s 
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