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CONTRATO N° 0007/2016
PROCESSO N° 000005/2016

CONTRATO DE PRESTAcA0 DE
COPEIRAGEM, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
DE
PREVIDENCIA
FUNDA0 0
COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC()
FEDERAL DO PODER EXECUTIVO E A WR
COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIcOS
LTDA.

A FUNDA0.0 DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR. DO SERVIDOR PUBLIC()
FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRESP-EXE, coin sede no Ediffcio
Corporate Financial Center - SCN - Quadra 02 — Bloco A — 2° Andar — Salas 203/204 —
Brasffia/DF, CEP: 70712-900, inscrita no CNPJ/MF sob o 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° M3.832.994, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o n° 603.884.046-04 e por sua Diretora
de Administragao, 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 Brasffia/DF, cargos para os quais
foram nomeados atraves da Resolucao do Conselho Deliberativo n° 58, de 14 de rnaio de 2015,
na forma da competenda contida no inciso II do art. 54 do Estatuto da CONTRATANTE e
de outro lado a empresa WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIcOS LTDA,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 06.091.637/0001-17, estabelecida na ADE Conjunto 10 Lotes
10/11 salas 102 a 104 — Aguas Claras — DF — CEP n° 71.986-180 daqui por diante designada
CONTRATADA, neste ato representada por seu SOcio-Gerente, o Sr. RENATO
MARINHO DE ARAUJO, brasileiro, casado, portador da cedula de identidade n° 1.585.422 —
SSP/DF, inscrito no CPF sob o n° 793.799.661-72, residente e domiciliado em Brasffia-DF,
resolvem celebrar o presente Contrato, em conformidade corn o que consta do Processo
AcIministrativo n° 000006/2016, referente ao Pregao Eletronico n° 01/2016, corn fundamento
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 n° 123, de 14 de dezembro de 2006, no Decreto no 6.204, de 05 de setembro de
2007, na Instrucao Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 30 de abril de 2008, na Instrucao
Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 11 de outubro de 2010, na Instrucao Normativa
SLTI/MPOG n° 03, de 16 de dezembro de 2011, na Instrucao Normativa SLTI/MP, n° 1, de
26 de marco de 2014, na Instrucao Normativa n° 06, de 26 de dezembro de 2013, aplicando-se,
subsidiariamente, no que couber, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, nas demais legislacoes
correlatas e mediante as clausulas e condigoes seguintes:
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CLA.USULA PRIMEIRA - DO OBJETO
0 presente Contrato tern pot objeto a prestagao de servigos de copeiragem nas dependencias da
CONTRATAN 1i ,incluindo o fornecimento de material.
CLAUSULA SEGUNDA — DA VINCULAc:A0 AO EDITAL E A PROPOSTA DA
CONTRATADA
Vinculam-se ao presente Contrato, independentemente de transcrigao, o Edital do Pregao
Eletronico n° 01/2016, seus anexos e a proposta da CONTRATADA.
CLA.USULA TERCEIRA - DAS ESPECIFICAcOES DOS SERVIcOS
Atividades a serem desenvolvidas:
1

Copeiragem

1.1
Os servigos serao prestados corn o preenchirnento do quantitativo de postos abaixo
relacionado:
POSTO DE TRABALHO

QUANTIDADE

SALARIO DO PROFISSIONAL

Copeira

02

R$1.052,20

1.2

Atividades

1.2.1 Preparar cha e cafe no recinto das copas, no horario fixado pela fiscalizagao da
CONTRATANTE, 02 (duas) vezes por turno, no minim°, ou sempre que necessario.
1.2.2 Efetuar a limpeza geral em todas as dependencias internas das copas (pias, sifoes
externos, torneiras, registros, trincos de portas e demais metais cromados, como tambem
geladeiras, maquina de cafe, carrinho), utili7ando produtos adequados para cada tipo, nao
prejudiciais a made humana, conservando o mais igoroso padrao de higiene, arrumagao e
seguranga.
1.2.3 Efetuar lavagem geral e completa de todos os pisos internos, cuidando do fechamento
dos ralos durante a varrigao, abrindo-os somente para o escoamento da agua, evitan.do, dessa
forma, o entupimento nas tubulagoes dos equipamentos e utensffios, corn desinfecgao,
higienizacao do ambiente e dos demais objetos.
1.2.4 Utilizar, quando necessafio, esponja de ago para dar brilho em utensffios de alumInio.
Devem set usados agentes de polimento adequados, quando for n.ecessario dar brilho ou tirar
manchas em utensffios de inox.
1.2.5 0 pano de chao utilizado na copa devera ser lavado na prOpria copa, ern baldes
separados e corn o auxffio de luvas. A agua de lavagem deve set despejada no tab.
1.2.6 0 pano de secagem dos utensffios devera set utilizado exclusivamente para esta
finalidade e lavado pelo menos duas vezes ao dia corn sabao apropriado na prOpria copa.
1.2.7 Para a limpeza das copas devera set utilizado alcool e pano apropriado.
1.2.8 Executar outras atividades inerentes ao cargo.
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2

Garcom

2.1
Os servigos serao prestados corn o preenchimento do quantitativo de postos abaixo
relacionado:
POSTO DE TRABALHO

QUANTIDADE

SALARIO DO PROFISSIONAL

Gargom

02

R$ 1.553,46

2.2

Atividades

2.2.1 Repor a agua nos bebedouros existentes que deverao ser abastecidos somente corn agua
mineral de primeira qualidade, acondicionada em garrafao plastic° transparente de 20 litros,
ambos fornecidos pela CONTRATADA, promovendo de forma sistematica a sua conservagao,
lirnpeza e asseio.
2.2.2 Realizar atenclimento em reunioes nos gabinetes das autoridades legalmente constituidas,
de acordo corn as necessidades da CONTRATAN lb.
2.2.3 Manipular cha e cafe no recinto das copas, no horario ftxado pela fiscalizagao da
CONTRATANTE, bem como servir agua, chi e cafe, 02 (duas) vezes, no minima, por turno
ou sempre que necessario.
2.2.4 Executar outras atividades inerentes ao cargo.
3

DOS MATERIAIS E UTENSiLIOS

3.1
A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelo fornecimento da mao-de-obra, saneantes
domissanitarios para copa, materiais de consumo, duraveis e serniduraveis, alem dos utensflios
necessarios para a perfeita execugao dos servigos.
3.2
Os equipamentos de propriedade da CONTRATANIb alocados em cada copa
(geladeira, maquina de fazer cafe, cafeteira, dentre outros) sera° disponibili7ados a
CONTRATADA mediante termo de responsabilidade, cuja guarda e conservagao sera de sua
responsabilidade, a partir da assinatura do Contrato.
3.3
Sera de responsabilidade da CONTRATADA receber, manter e devolver todos as
equipamentos necessarios a execugao dos servigos em perfeito estado de funcionamento,
dedarando esta condigao ern termo de vistoria prOprio.
3.4
A CONTRATADA assumira a responsabilidade e o Onus pelo fornecimento de todos
os materiais de consumo, duraveis e semiduraveis, incluindo aqueles destinados a higienizagao
da copa, devendo substitui-los sempre que necessario, de modo que permanegam em born
estado de conservagao, a fim de que se prestem a perfeita execugao dos servigos.
3.5
A propriedade dos materiais e equipamentos fornecidos pela CONTRATADA nao sera
transferida a CONTRATAN
3.6
Os materiais de consumo, higienizagao e duraveis deverao ser fornecidos pela
CONTRATADA na quantidade necessaria a prestagao dos servigos de copeiragem e de gargom,
conforrne a estimativa a seguir:
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MATERIAL DURAVEL (FORNECIMENTO IMEDIATO)
DE SCRI 0.0
UNIDADE
QUANTIDADE
Unidade
6
Agucareiro de ago inox
10
Jarra de ago inox 2 litros
Unidade
Unidade
2
Jarra de aluminio de 1 litro coin cabo de madeira
2
Unidade
Bules de ago inox 500m1
Unidade
6
Bandeja de ago redonda - inox
2
Unidade
Colher de pau para cafe 30cm
170
Unidade
Copo de vidro 300 ml
Unidade
90
Collier p/ cafe de inox
Unidade
50
Xicara c/ pires de porcelana p/ cafe
Unidade
30
Xicara c/ pires de porcelana p/ cha
20
Unidade
Garrafa termica de pressao para cafe de 1,5 litros
200
Unidade
Porta-copos de vidro on de ago inox
MATERIAL DURA.VEL (FORNECIMENTO MENSAL)
Unidade
Copo de vidro 300 ml
Unidade
Colher p/ cafe de inox
Unidade
Xicara c/ pires de porcelana p/cafe
Unidade
XIcara c/ pires de porcelana p/ cha
Unidade
Garrafa termica para cafe de 1,5 litros

10
4
3
2
1

MATERIAL DE CONSUMO (FORNECIMENTO MENSAL)
QUANTIDADE
UNIDADE
DESCRIcA.0
85
Kg
Acticar cristal
35
Kg
Acucar refinado
23
Unidade
Adogante sem aspartame (100m1)
Garrafao de 20 litros
170
Agua
75
Kg
Cafe extra forte
Cha (caixa contendo 10 saches cada caixa - diversos
70
Caixa
sabores maga, verde, mate, morango, camomila,
hortela, cidreira, erva doce).
8
Cx c/ 3000 un.
Copo descartavel 200m1
4
Cx c/ 5000 un.
Copo descartavel 50m1
.
Papel toalha interfolhada, 2 dobras, branco,
Caixa coal 20
4
instalados pela
adaptavel a diipensers a serem acotes
p
CONTRATADA em uma copa
3
Unidade
Coador (30x30cm)
3
Unidade
Forro de plastic° para bandeja 100% vinil (40cm)
Forro de plastic° para carrinho 100% vinil (64cm x
4
Unidade
45cm)
Fardo corn 20 unidades
2
Guardanapos 24cm x 22cm
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MATERIAL DE HIGIENIZAcA0 (FORNECIMENTO MENSAL)
QUANTIDADE
UNMADE
DESCRICAO
2
Litro
Agua sanitaria
Frasco
3
iilcool (gel) edlico 65% frasco de 500g
2
Unidade
Alcool 92,2 liquido - 1 litro
6
Frasco
Detergente - 500m1
Pacote
3
Esponja dupla face contendo 04 unidades
Pa cote
3
Esponja de ago
2
Pano de chao (55cm x 80cm)
Unidade
6
Pano de prato (67cm x44cm)
Unidade
1
Pacote
Saba° em barra contendo 5 unidades de 200g
1
Kg
Saba° em pO
Saco de lixo 100 litros

Fardo corn 100 unidades

1

MATERIAL DE HIGIENIZA0.0 - SEMIDURA.VEL - REPOSIcA.0 SEMESTRAL
DESCRIcA0

UNIDADE
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

Vassoura
Rodo
Balde de 12 litros
Balde de 05 litros
Pano multiuso
Flanela (58cm x 39cm)

QUANTIDADE
2
2
2
2
8
4

EQUIPAMENTO
DES CRI cA0
LTNIDADE
Carrinho corn rodizios tipo copa em ago inoxidavel corn 3
bandejas/planos, 2 algas para movimentagao tipo guidom,
Unidade
guarnigoes tipo gradil ern todos os pianos

QUANTIDADE
2

3.6.1. A relagao constante do subitem anterior é basica. A CONTRATADA devera
responsabilizar-se pelo fornecimento de todos os materials, incluindo o emprego de outros nao
previstos, nas quanddades necessarias a perfeita execugdo dos servigos.
CLAUSULA QUARTA - DA EXECUcA0 DOS SERVIcOS
Os servigos serao executados diariamente, em dias &els, de segunda a sexta-feira, no horario de
08 as 20 horas, respeitada a jornada de trabalho de 40 (quarenta horas) semanais, garantido o
intervalo minirno de 1 (uma) hora para refeigao, sendo que tais horarios poderao ser alterados
de acordo corn a conveniencia administrativa da CONTRATANTE, independentemente de
termo aditivo, desde que nao ocorra acrescimo de valor.
Paragrafo primeiro - Os postos serao preenchidos de forma gradativa, conforme demanda a
ser formali7ada a CONTRATADA ao longo da execugao contratual.
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Paragrafo segundo - Os servigos enquadram-se nos pressupostos do Decreto no 2.271/1997,
constituindo-se ern advidades materiais acessOrias, instrumentais ou complementares a area de
competencia legal da CONTRATANTE, no inerentes as categorias fimcionais abrangidas por
seu respectivo piano de cargos.
Paragrafo terceiro - A prestagao dos servigos nao gera vinculo empregaticio entre os
empregados da CONTRATADA e a CONTRATAN 1E, vedando-se qualquer relagao entre
estes que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.
Paragrafo quarto - A execugao dos servigos sera iniciada a partdr do inicio de vigencia
contratual, cuja quantidade de postos a serem preenchidos no inicio relagao da contratual sera
determinada pela CONTRATAN 1 h.
Paragrafo quinto - 0 prazo de vigencia do contrato sera de 12 (doze) meses a contar de
13/06/2016, podendo ser prorrogado por periodos iguais e sucessivos ate o limite de 60
(sessenta) meses, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei no 8.666/1993, desde que haja
autorizagao formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
a)

os servigos tenharn sido prestados regularmente;

b)

a CONTRATANTE mantenha interesse na realizagao do servigo;

c)

o valor do contrato permanega economicamente vantajoso para a CONTRATAN

d)

a CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogagao.

Paragrafo sexto - Os servigos serao executados de forma continua e indireta, sob o regime de
empreitada por prego global, de acordo com as necessidades da CONTRATAN 1 h.
Paragrafo setimo - A CONTRATADA nao tern direito sub jetivo a prorrogagao contratual.
Paragrafo oitavo - A prorrogagao de Contrato devera ser promovida mediante a celebragao de
termo adidvo.
CLA.USULA QUINTA — DAS OBRIGAcOES DA CONTRATADA
Compete a CONTRATADA:
executar os servigos conforme especificagoes deste Contrato e de sua proposta, corn a
a)
alocagao dos empregados necessados ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, alem
de fornecer os uniformes, os materiais e equipamentos, ferramentas e utensflios necessarios, na
cpialidade e quandclade especificadas;
alocar, no primeiro dia da vigencia do contrato, os empregados designados nos
b)
respecdvos postos, nos horarios fixados;
manter disponibilidade de efetivo dentro dos padroes exigidos neste Contrato, para
c)
atender, sempre que houver necessidade, eventuais substituigoes/reposigoes, inclusive no
horario de descanso previsto no ardgo 71 da CLT, cabendo-lhe, ainda, impedir que o
empregado que cometer falta disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja manddo nas
dependencias da CONTRATAN IL;
d)

cumprir a jornada de trabalho estabelecida, em conformidade corn as leis trabalhistas;

acatar as exigencias da fiscalingao da CONTRATAN lb quanto a execugao dos
e)
servigos, horarios de turnos, promovendo a imediata corregao das deficiencias apontadas quanto
a execugao dos servigos contratados;
.9-L4Lc37.
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encaminhar mensalmente a unidade fiscali7adora as notas fiscais/faturas dos servicos
prestados, juntamente corn a relacao nominal dos empregados e os comprovantes exigidos no
Item II do Anexo IV da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 02, de 30 de abril de 2008, sendo
que para o cumprimento desta obrigagao, deverao ser entregues as cOpias dos comprovantes do
ms anterior ao mes de referencia da fatura;
manter, durante a vigencia do contrato, todas as condigbes de habilitacao e qualificagao
g)
exigiclas nesta contratagao;
atender prontamente as reclamacoes da CONTRATAN h., prestando os
h)
esclarecimentos devidos e efetuando as corregoes e adequac5es nos produtos que se fizerem
necessarias;
comunicar, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade que verificar na
i)
execucao dos servicos ou a iminencia de fatos que possam prejudicar sua execucao,
apresentando razoes justificadoras, que serao objeto de apreciacao pela CONTRATANTE.;
responsabilizar-se por todas as despesas corn mao-de-obra, acidentes de trabalho,
j)
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, transportes, seguros operacionais,
taxas, tributos, contribuicoes de qualquer natureza ou especie e quaisquer outras despesas
necessarias a perfeita execucao dos servicos, efetuando os pagamentos e recolhimentos em dia,
independentemente de atrasos de pagamento por parte da CONTRATAN 1E;
k)

sujeitar-se a mais ampla fisca1i7agao por parte da CONTRATAN .LE;

substituir qualquer empregado que nao esteja executando os servicos a contento, ou que
1)
a juizo da CONTRATANTE nao esteja se portando de forma adequada, devido a conduta
prejudicial ou inconveniente, no prazo fixado pelo fiscal do contrato;
indicar um preposto como responsivel pela execucao dos servicos, que sera a pessoa de
m)
contato entre a CONTRATADA e a fiscaliracao da CONTRATANTE, fornecendo numero de
telefone, fax, endereco eletronico (e-mail);
reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no todo ou ern parte, os servicos em que
n)
se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes resultantes da execucao, ou dos materiais
empregados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato;
ou a terceiros,
responsabilizar-se pelos danos causados diretarnente a CONTRATAN
o)
decorrentes de sua culpa, ou dolo na execucao do Contrato, no excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacao ou o acompanharnento da CONTRATAN 1h;
abster-se, qualquer que seja a hipOtese, de veicular publicidade ou qualquer outra
13)
informacao acerca das atividades executadas sem previa autorizacao da CONTRATANTE.;
na.o transferir a outrem, no todo ou em parte, os servicos avencados, sem previa e
expressa anuencia da CONTRATANTE;
dentificar o fiscal do contrato, imediatamente e por escrito, a respeito de qualquer
r)
anormalidade ou irregulandade verificada na execucao dos servicos, mantendo urn "diario de
ocorrencias" durante toda a prestagao dos servicos;
s)
fornecer os vales-refeicao e vales-transporte aos seus empregados de uma Unica vez, a
cada 30 (trinta) dias;
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t)
fornecer uniformes de qualidade, nas quantidades e nos periodos estabelecidos neste
Contrato, ate o 150 (decimo quinto) dia
a contar da assungao dos servigos, cujos valores
relativos a esta obrigagao nao poderao ser descontados dos empregados;
ti)
os uniformes devem compreender pegas para todas as estagoes climaticas do ano, sem
qualquer repasse do custo para o empregado, bem como, no caso de empregada gestante,
deverao ser apropriados para a situacao, substituindo-os sempre que estiverem apertados ou
inadequados;
t2)
os uniformes deverao ser entregues mediante recibo, cuja copia, devidamente
acompanhada do original para conferencia, devera ser enviada ao responsivel pela fiscalizagao
do contrato;
u)
submeter amostra do uniforme para aprovagao, por parte da CONTRATAN lb. do
model°, cor e qualidade do tecido, estando resguardada a CONTRATANTE o direito de
reprovar, ao seu criterio, os itens considerados inadequados, tendo a CONTRATADA a
obrigatoriedade de apresentar nova amostra ern ate 03 (tees) dias uteis ao da reprovagao;
v)
orientar os seus empregados para que portem o cracha quando em servigo e se
apresentem sempre dentro dos padroes de higiene compativeis corn o local de prestagao dos
servigos;
w)
autorizar a CONTRATAN1E a fazer o desconto na fatura e o pagamento direto dos
salarios e demais verbas trabalhistas aos trabalhadores, quando houver falha no cumprirnento
dessas obrigagoes por parte da CONTRATADA, ate o moment() da regularizagao, sem prejuizo
das sangoes previstas;
x)
quando nao for possivel a realizagao desses pagamentos pela propria CONTRATAN lb
(ex.: por falta da documentagao perdnente, tais como folha de pagamento, rescisoes dos
contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serao depositados junto a
Justiga do Trabalho, corn o objetivo de serern utili7ados exdusivamente no pagamento de
salarios e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuigoes sociais e FGTS
decorrentes;
instruir seus empregados, no inicio da execugao contratual, quanto a obtengao das
3')
informagoes de seus interesses junto aos Orgaos pUblicos, reladvas ao contrato de trabalho e
obrigagoes a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:
yl) viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha prOpria, aos
sistemas da Previdenda Social e da Receita Federal do Brasil, corn o objetivo de verificar se as
suas contribuigoes previdenciarias foram recolhidas, no prazo maxim° de 60 (sessenta) dias,
contados do inicio da prestagao dos servigos ou da admissao do empregado;
y2) viabifizar a emissao do cartao cidadao pela Caixa EconOmica Federal para todos os
empregados, no prazo maxim° de 60 (sessenta) dias, contados do inicio da prestagao dos
servicos ou da admissao do empregado;
y3) oferecer todos os meios necessarios aos seus empregados para a obtengao de extratos de
recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletronico, quando
disponivel;
z)
dar ciencia aos seus empregados que forem designados para trabalhar nas dependendas
da CONTRATAN lb dos termos do Codigo de Erica e de Conduta da CONTRATAN LE;
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aa) manter, em Brasflia/DF, sede, filial ou representacao dotada de infraestrutura tecnica
adequada, corn recursos humanos qualificados, necessaiios e sufidentes para a prestacao dos
servicos contratados, no que se refere a prestacao de servicos em Brasflia, no prazo maxim° de
30 (trinta) dias a contar do inicio da prestacao dos servicos;
ab) responsabilizar-se pelos vIcios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo corn
os artigos 14 e 17 a 27, do COdigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a
CONTRATAN lb autorizada a descontar da garanda ou dos pagarnentos devidos a
CONTRATADA o valor correspondente aos danos sofridos;
ac) utilizar empregados habilitados e corn conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade corn as normas e determinacoes em vigor;
ad) apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de cracha,
alem de prove-los corn os Equipamentos de Protecao Individual - EPI, quando for o caso;
ae) apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relacao nominal dos empregados
que adentrarao as suas instalag5es para a execucao do servico;
af) instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
no executar advidades nao abrangidas pelo Contrato, devendo a CONTRATADA relatar a
CONTRATAN lb toda e qualquer ocorrencia neste senddo, a fim de evitar desvio de funcao;
ag) na'o permitir a utilincao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprenthz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utili7acao do trabalho
do menor de dezoito anos ern trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
ah) arcar corn o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quandtativos
de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta no
seja satisfatOrio para o atendimento dos servicos, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666/1993;
ai) a CONTRATADA, ern face de ser regida pela Consolidacao das Leis do Trabalho (CLT),
devera apresentar a seguinte documentacao no primeiro mes de prestacao dos servicos:
ail) relacao dos empregados, contendo nome completo, cargo ou funcao, horario do posto de
trabalho, nurneros da carteira de idenddade (RG) e da inscricao no Cadastro de Pessoas Fisicas
(CPF), corn indicacao dos responsaveis tecnicos pela execucao dos servicos, quando for o caso;
ai2) carteira de Trabalho e Previdencia Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos
responsaveis tecnicos pela execucao dos servicos, quando for o caso, devidamente assinada pela
CONTRATADA;
ai3) exames medicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que prestarao os
servicos;
ai4) os documentos acima mencionados deverao ser apresentados para cada novo empregado
que se vincule a prestacao dos servicos. De igual modo, o desligamento de empregados no curs°
do Contrato deve ser devidamente comunicado, corn toda a documentacao pertinente ao
empregado dispensado, a semelhanca do que se exige quando do encerramento do Contrato
Administrativo;
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aj) quando nao for possivel a verificagao da regularidade no sistema de cadastro de
fornecedores — SICAF - a CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagao do Contrato, ate o dia ft:into do mes seguinte ao da prestagao dos servicos, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a seguridade social; 2) certidao conjunta
relativa aos tributos federais e a divida ativa da Uniao; 3) certid.oes que comprovem a
regularidade perante as fazendas estadual, distrital e municipal do domicilio ou sede do
contratado; 4) certidao de regularidade do FGTS — CRF; 5) certidao negativa de debitos
trabalhistas — CNDT;
ak) efetuar o pagamento dos salarios dos empregados alocados na execugao contratual
mediante deposit° em conta bancaria ate o 5° dia iitil, em agen.cia situada em Brasflia/DF, na
qual ocorre a prestagao dos servicos, de titularidade do trabalhador, de modo a possibilitar a
conferencia do pagamento por parte da CONTRATANTE. Em caso de impossibilidade de
cumprimento desta disposigao, a CONTRATADA devera apresentar justificativa, a Jim de que
a CONTRATAN'1E analise sua plausibilidade e possa verificar a realizagao do pagamento;
al) nao permitir que o empregado designado para trabalhar em um turn° preste seus servicos
no turn° imediatamente subsequente;
am) autorizar o provisionamento de valores para o pagamento das ferias, 130 salad.° e rescisao
contratual dos trabalhadores da CONTRATADA, bern como de suas repercussoes trabalhistas,
fundiarias e previdenciaria.s, que sera° depositados pela CONTRATAN Ih em conta-depOsito
vinculada especlfica, em nome do prestador dos servicos, bloqueada para movimentagao,
conforrne disposto no anexo VII da Instrugao Normativa SLTI/MPOG n° 2/2008, os quais
somente sera° liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas
condigOes estabelecidas § 1°, do art. 19-A, da referida norma, cuja autorizagao permitira que a
CONTRATANTE, se utilize, a seu criterio, e conforme suas possibilidades, do direito de abrir a
conta vinculada de que trata a alinea am1 desta clausula;
am1) o montante dos depOsitos da conta vinculada sera igual ao somatOrio dos valores das
provisiies a seguir discriminadas, incidentes sobre a remuneragao, cuja movimentagao dependera
de autorizagao da CONTRATANIL e sera feita exclusivamente para o pagamento das
respecdvas obrigagoes:
1)

13° (decimo terceiro) salario;

2)

Ferias e um tergo constitucional de ferias;

3)

Multa sobre o FGTS e contribuigao social para as rescisoes sem justa causa;

4) encargos sobre ferias e 13° (decimo terceiro) salad°, em conformidade corn o grau de
risco de acidente de trabalho e as aliquotas de contribuigao previstas no art. 22, inciso II, da Lei
n° 8.212, de 1991 (item 12 do Anexo VII da IN SLTI/MPOG n° 02/2008);
5) os percentuais de provisionamento e a forma de calculo serao aqueles indicados no Anexo
VII da IN SLTI/MPOG n° 02/2008;
am2) o saldo da conta-depOsito sera remunerado pelo indice de corregao da poupanga pro rata
die, conforme definido em Termo de Cooperagao Tecnica firmado entre a CONTRATAN1E e
instituigao financeira. Eventual alteragao da forma de corregao implicara na revisao do Termo
de Cooperagao Tecnica;

\
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am3) os valores referentes as provisOes mencionadas neste Contrato que sejam retidos por
meio da conta-depOsito, deixarao de compor o valor mensal a ser pago diretamente a empresa
que vier a prestar os servicos;
am4) ern caso de cobranca de tarifa ou encargos bancarios para operacionalizacao da contadepOsito, os recursos atinentes a essas despesas serao debitados dos valores depositados;
am5) a CONTRATADA podera solicitar a autoiizacao da CONTRATAN 1J para utilizar os
valores da conta-depOsito para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos nas alineas
acima ou de eventuais indenizacoes trabalhistas aos empregados, decorrentes de situacoes
ocorridas durante a vigencia do contrato:
1) na situacao do subitem acima, a CONTRATADA devera apresentar os documentos
comprobathrios da ocorrencia das obrigacoes trabalhistas e seus respectivos prazos de
vencimento. Sornente apOs a confirmagao da ocorrencia da situacao pela CONTRATAN
sera expedida a autorizacao para a movirnentacao dos recursos creditados na conta-deposito
vinculada, que sera encaminhada a instituicao financeira no prazo maxim° de 5 (cinco) dias
liteis, a contar da data da apresentagao dos documentos comprobatorios pela CONTRATADA;
2) a autorizacao de movimentacao devera especificar que se destina exclusivamente para o
pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenizacao trabalhista aos trabalhadores
favorecidos;
3) a CONTRATADA devera apresentar a CONTRATAN LE, no prazo maxim° de 3 (tres)
clias üteis, contados da movimentacao, o comprovante das transferencias bancarias realindas
para a quitacao das obrigacoes trabalhistas.
am6) 0 saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depOsito seri liberado a
CONTRATADA no momento do encerramento do contrato, na presenca do sindicato da
categoria correspondente, apOs a comprovacao da quitacao de todos os encargos trabalhistas e
previdenciarios;
an) fornecer, sempre que solicitados pela CONTRATAN lb, os cornprovantes do
cumprimento das obrigagoes previdenciarias, do Fundo de Garantia do Tempo de Servico FGTS, e do pagamento dos salarios e demais benefidos trabalhistas dos empregados colocados
a disposicao da CONTRATAN1E;
ao) sujeitar-se a retencao da garantia prestada e dos valores das faturas correspondentes a 1
(um) me's de servico, por ocasiao do encerramento da prestacao dos servicos, podendo a
CONTRATAN
para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato
no caso da nao comprovagao: (1) do pagamento das respectivas verbas rescisOrias ou (2) da
realocacao dos trabalhadores em outra atividade de prestacao de servicos, nos termos do art. 35,
paragrafo link° da Instrucao Normativa SLTI/MPOG n° 02/2008;
ap) guardar sigilo sobre todas as informacoes obtidas em decorrencia do cumprimento do
Contrato;
aq) vedar a utilizacao, na execucao dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
ptiblico ocupante de cargo em comissao ou funcao de confianca na CONTRATANTE, nos
termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203/2010;
ar) adotar boas praticas de sustentabilidade baseadas na otimizacao e economia de recursos e
na reducao da poluicao ambiental, nos termos do item 5.19 e seus subitens, da Instrucao
Normativa SLTI/MPOG n° 06, de 23 de janeiro de 2013;
11
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as) instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Norrnas Internas da
CONTRATAN U.
CIAUSULA. SEXTA — DAS OBRIGAcOES DA CONTRATANTE
Compete a CONTRATAN
a) acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato por urn representante especialtnente
designado, nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/1993;
b) proporcionar a CONTRATADA todas as facilidades para o perfeito fornecimento do
objeto licitado, disponibi1i7ando prontamente todos os docum.entos necessarios a execugao dos
servigos;
c) acompanhar e fiscalizar a execugao dos servigos, sob os aspectos quantitativos e
qualitativos, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, mes e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos
autoridade competente para as providencias cablveis;
d) atestar a nota fiscal/fatura correspondente, apOs realizar rigorosa conferencia das
caracterfsticas dos servigos;
e) efetuar as retengoes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal/fatura fornecida pela
CONTRATADA, em conformidade corn o art. 36, 5 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;
g)

efetuar o pagamento no prego e condigoes pactuadas;

nodficar a CONTRATADA por escrito da ocorrencia de eventuais imperfeigoeS' no curso
h)
da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao;
no permitir que os empregados da CONTRATADA reali7em horas extras, exceto em
i)
caso de comprovada necessiclade de servigo, formalmente justificada pela fiscali7acao da
desde que observado o limite da legislacao trabalhista;
CONTRATAN
nao praticar atos de ingerencia na administragao da CONTRATADA, tais como:
j)
j1) exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportarse somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados;
j2)

direcionar a contratagao de pessoas para trabalhar na CONTRATADA;

j3) promover ou aceitar o desvio de fung5es dos trabalhadores da CONTRATADA,
mediante a urilingao destes em atividades disdntas daquelas previstas no objeto da contratagao
e ern relagao a fungao especifica para a qual o trabalhador foi contratado;
j4) considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais da
CONTRATANTE., especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens;
analisar os termos de rescisao dos contratos de trabalho do pessoal empregado na
k)
prestagao dos servigos no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogavel por igual periodo, apos a
d, I e 58° da IN SLTI/MPOG n°
extingao ou rescisao do Contrato, nos termos do art. 34,
02/2008.
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CIA.USULA SETIMA — DO VALOR DO CONTRATO
Pela prestagao dos servicos a CONTRATANTE pagari a CONTRATADA o valor total de R$
20.465,58 (vinte mil, quatrocentos e sessenta e cinco teals e cinquenta e oito centavos)
mensais, representando R$ 245.586,96 (duzentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e
oitenta e seis reais e noventa e seis centavos) para 12 (doze) meses, conforme
demonstrativo abaixo:
CARGO
Copeira
Garcom
Valor total para 12 meses

QTDE
02
02
04

SALARIO
1.052,20
1.553,46
2.605,66

UNIT.
4.579,48
5.653,31
10.232,79

MENSAL TOTAL
9.158,96 109.907,52
11.306,62 135.679,44
20.465,58 245.586,96

Paragrafo anico - Nos valores acirna esti() incluidas todas as despesas diretas e indiretas,
inclusive tributos, encargos sociais, trabalhistas, comerciais, seguros e outras necessirias ao
cumprirnento integral do objeto contratado.
CIAUSULA OITAVA — DO PAGAMENTO
0 pagamento dos servicos seri efetuado mensalmente, ate o 5° (quinto) dia ütil apOs a
apresentagao da nota fiscal/fatura relativa a prestag-a-o
. dos servicos do mes anterior, contendo o
detalhamento dos servicos executados e os materials empregados, depois de cumpridas as
formalidades legais.
Paragrafo primeiro - 0 pagamento dos salirios dos empregados nao esti condicionado ao
recebimento da nota fiscal/fatura e devera ser efetivado ate o 50 (quinto) dia Mil do mes
posterior ao da prestagao dos servicos.
Paragrafo segundo - As faltas ao servico, apontadas pelo fiscal do contrato, desde que a
CONTRATADA nao tenha promovido as devidas substituicoes, serao descontadas, sem
preini7o da aplicagao das sancOes previstas neste Contrato.
Paragrafo terceiro - A CONTRATADA deveri apresentar a respectiva nota fiscal/fatura
juntamente corn os documentos inerentes a sua regularidade juridica e fiscal, ern especial a
Certidao de Regularidade corn a Fazenda Federal, Estadual, Municipal ou Distrital, esta ern
substituicao as duas tiltimas, do FGTS, INSS e da Divida Ativa da Uniao.
Paragrafo quarto - 0 pagamento sera creditado ern conta corrente, por meio de ordem
banciria em favor da instituicao banciria indicada na nota fiscal/fatura, devendo para isso ficar
explicit° o nome do banco, agenda, localidade e mimero da conta corrente em que deveri ser
efetivado o credit°.
Paragrafo 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 adimplemento da parcela, é calculacia mediante a aplicacao da seguinte formula:
EM=IxNxVP
Onde:
EM = Encargos MoratOrios;
VP = Valor da parcela a ser paga;
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N = Ndmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
I = indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:
(TX -:- 100)
1=
365
TX = Porcentual da taxa anual = 6%
= (6 100)
/
365
/ = 0,00016438
Paragrafo sexto - A CONTRATAN 1h podera reter os valores relativos aos encargos
trabalhistas, bem como descontar do pagamento os valores relativos as multas aplicadas.
Paragrafo skim° - Eventual situagao de irregularidade fiscal da CONTRATADA nao impede
o pagamento, se o servigo liver sido prestado e atestado. Tal hipOtese ensejara, entretanto, a
adocao das providencias inerentes ao sancionamento da CONTRATADA e rescisao contratual.
Paragrafo oitavo - Quando do pagamento, seth efetuada a retengao tributaria prevista na
legislagao aplicavel.
Paragrafo nono - 0 pagamento somente seth autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo
fiscal do contrato, condicionado este ato a verificagao da conformidade da nota fiscal/fatura
apresentada ern relagao aos servigos efetivamente prestados.
Paragrafo decimo - Havendo erro na apresentagao da nota fiscal/fatura ou dos documentos
pertinentes a contratagao, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagao da despesa, como por
exemplo, obrigagao financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadirnplencia, o
pagamento ficara sobrestado ate que a CONTRATADA providencie as medidas s9neadoras.
Nesta hipOtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apOs a comprovagao da regularingao da
situagao, nao acarretando qualquer Onus para a CONTRATANTh.
Paragrafo decimo primeiro - Nos termos do ardgo 36, § 60, da Instrugao Normativa
SLTI/MPOG n° 02/2008, sera efetuada a retengao ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sena prejuizo das sangeies 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 qvislidade minima
exigida;
c)
deixou de utilizar os recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utilizou-os
corn qualidade ou quantidade inferior a demandada.
Paragrafo decimo segundo - Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao
ultrapassem o lirnite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/1993, deverao ser efetuados
no prazo de ate 5 (cinco) dias tateis, contados da data da apresentagao da nota fiscal/fatura, nos
termos do art. 5°, 5 3°, da Lei n° 8.666/1993.
Paragrafo decimo terceiro - A apresentagao da nota fiscal/fatura devera ocorrer no prazo de
02 (dois) dias dteis, contado da data final do periodo de adimplemento da parcela da contratagao
a que aquela se referir, devendo estar acompanhada dos documentos mencionados no § 1° do
att. 36 da IN/SLTI n° 02/2008.
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Paragrafo decinto quarto - Caso se constate o descumpfirnento de obrigacoes trabalhistas ou
de manutencao das condigoes exigidas para habilitagao podera ser concedido urn prazo para que
a CONTRATADA regularize suas obrigac5es, quando nab se identificar ma-fe ou a
incapacidade de corrigir a situacao.
Paragrafo decimo quinto - Nao sendo regularizada a situacao da CONTRATADA no prazo
concedido, ou nos casos em que se idendficar a má-fe, se nao for possivel a rea1i7agao desses
pagamentos pela prOpria CONTRATANTE, os valores retidos cautelarmente serao depositados
junto a Justica do Trabalho, corn o objetivo de serern utilizados exdusivamente no pagamento
de salarios e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuicoes sociais e FGTS
de correntes.
Paragrafo decimo sexto - Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como
emitida a ordem bancaria para pagamento.
Paragrafo decimo setimo - Antes de cada pagamento a CONTRATADA, sera realizada
consulta ao SICAF para verificar a manutencao das condicoes de habilitacao exigidas no edital.
Paragrafo decimo oitavo - Constatando-se, junto ao SICAF, a situagio de irregularidade da
CONTRATADA, sera providenciada a sua advertencia por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias, regularize a sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. 0 prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critetio da CONTRATAN
Paragrafo decimo nono - Nao havendo regularização ou sendo a defesa considerada
improcedente, a CONTRATAN fh devera comunicar aos Orgaos responsaveis pela fisca1i7agao
da regularidade fiscal quanto a inadirnplencia da CONTRATADA, bern como quanto a
existencia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus creditos.
Paragrafo vigesimo - Persistindo a irregularidade, a CONTRATAN1E devera adotar as
medidas necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a CONTRATADA a ampla defesa.
Paragrafo vigesimo primeiro - Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao
realizados normalmente, ate que se decida pela rescisao do Contrato, caso a CONTRATADA
nao regularize sua situagao junto ao SICAF.
Paragrafo vigesimo segundo - Somente por modvo de economicidade, seguranca nacional ou
outro interesse public° de aka relevancia devidamente justificado, em qualquer caso pela
maxima autoridade da CONTRATAN l'E, nao sera rescindido o contrato caso a
CONTRATADA esteja inadimplente no SICAF.
CLA.USULA NONA— DA DOTAcA.' 0 OKAMENTARIA
As despesas decorrentes da contratacao no exercicio de 2016 correrao a conta dos recursos
constantes do Plano de Gestao Administrativa - PGA da CONTRATAN
Paragrafo fink° - A despesa dos exercidos subsequentes correra a conta da dotacao
orcamentaria consignada para essa advidade no respectivo exercicio.
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CLAUSULA DECIMA - 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 obrigagoes assumidas, em uma das modalidades
a seguir, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratado, cujo comprovante devera
ser entregue a CONTRATANTE apOs a assinatura do contrato, no prazo de ate 10 (dez) dias
apOs ser notificada:
a)

caugao ern dinheiro ou titulos da divida palica;

b)

seguro — garantia;

c)

fianga bancaria.

Paragrafo primeiro - No caso de caugao ern dinheiro, o deposit° devera ser efetuado ern conta
a ser indicada pela CONTRATAN lb.
Paragrafo segundo - Caso a opgao seja por utilizar tftulo 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 ern legislagao especifica. Alem disso, devera
estar devidamente escriturado ern sisterna centralizado de liquidagao e custOdia, nos termos do
art. 61 da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, podendo a CONTRATAN lb
recusar o tItulo ofertado caso verifique a ausencia desses requisitos.
Paragrafo terceiro - A garantia devera ter validade de, no minim°, 15 (quinze) meses, a contar
da data de assinatura do Contrato, sendo renovada, tempesdvamente, quando houver
prorrogagao contratual e complementada no caso de acresdmo previsto no art. 65, § 1° da Lei
n° 8.666/1993. Portant°, a validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida,
devera abranger urn period° de mais 3 (tres) meses apOs o termino da vigencia contratual.
Paragrafo quarto - No caso de garantia na modalidade de carta de fianga bancaria devera
constar no seu teor expressa remincia pelo fiador aos beneficios do art. 827 do COdigo Civil.
Paragrafo quint° - A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir
imperfeigoes na execugao do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da agao ou
omissao da CONTRATADA, ou de seu preposto, ou, ainda, para satisfazer qualquer obrigagao
resultante ou decorrente de suas acoes ou omissoes.
Paragrafo sexto - A autorizagao contida no subitem anterior é extensiva aos casos de rnultas
aplicadas depois de esgotado o prazo recursal.
Paragrafo skim° - Se o valor da garantia for utilin.do, total ou parcialrnente pela
CONTRATAN l'E„ a CONTRATADA devera proceder a respecdva reposicao no prazo de tres
dias 6.teis, contados da data em que tiver sido notificada.
Paragrafo oitavo - A CONTRATADA tera sua garantia liberada ou restitufda apOs o
cumprirnento integral de todas as obrigagoes contratuais assumidas.
Paragrafo nono - A garantia somente será liberada mediante a comprovagao de que a
CONTRATADA pagou todas as verbas rescisOrias trabalhistas decorrentes da contratagao, e
que caso esse pagarnento nao ocorra ate o fim do segundo mes apOs o encerrarnento da vigenda
contratual, a garantia sera utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela
CONTRATANTE, conforme estabelecido no artigo 19-A do inciso IV e art. 35 da IN/SLTI n°
02/2008.
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d) certidao negativa de debitos das fazendas estadual e municipal do domialio ou sede do
CONTRATADA;
e) certidao negativa de debitos trabalhistas;
extratos de informacoes previdenciarias e de depOsitos do fundo de garantia e tempo de
servico — FGTS - de seus empregados do me's anterior ao mes de referencia da nota fiscal, bem
como quaisquer outros documentos que possam comprovar a regularidade trabalhista e fiscal da
CONTRATADA;
g) copia (la folha de pagamento analitica do mes anterior ao mes de referencia da nota fiscal,
em que conste como tomador a CONTRATAN th;
h) copia dos contracheques assinados pelos empregados do mes anterior ao mes de
referencia da nota fiscal ou ainda dos respectivos comprovantes de depOsitos bancarios;
i)
comprovantes de entrega de beneficios suplementares (vale-transporte, auxffioalimentacao) do mes anterior ao mes de referencia da nota fiscal, assim como de outros a que
estiver obrigada por forca de lei ou de convencao ou acordo coledvo de trabalho, relativos a
qualquer mes da prestagao dos servicos e de qualquer empregado;
comprovantes de realizacao de eventuais cursos de treinamento e reciclagem previstos em
lei;
k) outros documentos que comprovem a regularidade trabalhista e fiscal da
CONTRATADA;
1)
copias autenticadas em carton() ou copias simples acompanhadas dos originals da carteira
de trabalho e previdencia social - CTPS - dos empregados admitidos para a execucao dos
servicos, devidamente assinada, e dos exames medicos admissionais dos empregados da
CONTRATADA, comprovacao que tambem devera ser feita quando da admissao de novo
empregado.
11.1 - Os documentos relacionados nas alineas de "a" a "d" do item II desta clausula poderao
ser subsdtuidos, total ou parcialrnente, por extrato valid° e atualizado do SICAF.
III - Ate 10 (dez) dias alp& o Ultimo mes de prestacao dos servicos (extincao ou rescisao do
contrato), ou apOs a demissao de empregado, apresentar a documentagao adicional abaixo
relacionada, acompanhada de cOpias autenticadas ern carton() ou de copias simples
acompanhadas de originals:
a) termos de rescisao dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de servico,
deviciamente homologados, quando exigivel pelo sindicato da categoria;
b) guias de recolhirnento da contribuicao previdenciaria e do FGTS, referentes as rescisoes
contratuais;
c) extratos dos depOsitos efetuados nas contas vinculadas individuals do FGTS de cada
empregado demitido;
d)

exames medicos demissionais.

Paragrafo setimo - 0 representante da CONT'RATANTE, devera ter a experiencia necessada
para o acompanhamento e controle da execucao dos servicos e do Contrato, bem como devera
promover o registro das ocorrencias verificadas, adotando as providencias necessarias ao fiel
cumprimento das clausulas contratuais, conforrne o disposto nos 55 1° e 2° do art. 67 da Lei n°
8.666/1993.
9
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Paragrafo oitavo - 0 descumprirnento total ou parcial das demais obrigagoes e
responsabilidades assumidas pela CONTRATADA ensejara a aplicagio de sancoes
administrativas previstas neste Contrato e na legislagao vigente, podendo culminar ern rescisao
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n° 8.666/1993.
Paragrafo nono - As disposicoes previstas neste topic() nao exduem o disposto no Anexo IV
(Guia de Fiscalizacao dos Contratos de Terceirizacao) da Instrucao Normativa SLTI/MPOG n°
02/2008, aplicavel no que for pertinente I contratacao.
Paragrafo decimo - 0 Contrato s6 sera considerado integralrnente cumprido apOs a
comprovagao, pela CONTRATADA, do pagamento de todas as obrigagoes trabalhistas, sociais
e previdenciarias referentes a mao de obra alocada em sua execucao, inclusive quanto as verbas
rescisOrias.
Paragrafo decimo primeiro - Por ocasiao do encerramento da prestagao dos servicos ou em
razao da dispensa de empregado vinculado a execucao contratual, a CONTRATADA devera
entregar, no prazo de 15 (quinze) dias, a seguinte documentacao pertinente a cada trabalhador:
a) termos de rescisao dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de servico,
devidamente homologados, quando exigivel pelo sindicato da categoria; b) guias de
recolhimento da contdbuicao previdenciaria e do FGTS, referentes as rescisoes contratuais; c)
extratos dos depOsitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado
dispensado; d) exames medicos demissionais dos empregados dispensados.
Paragrafo decimo segundo - Os documentos necessarios a comprovacao do cumptimento
das obrigacoes sociais, trabalhistas e previdenciarias poderao ser apresentados em original ou
por qmlquer processo de cOpia autenticada por cartOrio competente ou por empregado da
CONTRATANTE.
Paragrafo decimo terceiro - 0 fiscal do contrato ao verificar que houve subclimensionamento
da produdvidade pactuada, sem perda da qualidade na execucao do servico, devera comunicar a
autondade responsavel para que esta promova a adequagao contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragao dos valores contratuais previstos
no § 1° do ardgo 65 da Lei n° 8.666/1993.
Paragrafo decimo quarto - A conformidade do material a ser udlizado na execucao dos
servicos devera ser verificada juntamente corn o documento da CONTRATADA que contenha
a sua relacao detalhada, de acordo corn o estabelecido neste Contrato e na proposta,
informando as respectivas quanddades e especificacoes tecnicas, tais como: marca, qualidade e
forma de uso.
CLA.USULA DECIMA. SEGU1VDA — DAS SANcOES ADMINISTRATIVAS
podera, garantida a previa
Pela inexecucao total ou parcial do Contrato a CONTRATAN
defesa, aplicar a CONTRATADA, observando a gravidade das faltas comeddas, 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
cotado, pela recusa em assina-lo no prazo maxirno de 05 (cinco) dias uteis alp& regularmente
convocada, sem prejui7o da aplicacao de outras sancoes previstas neste Contrato;
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Paragrafo decimo - A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a
aplicagao de multa de 0,07% (sete centesimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso,
observado o maximo de 2% (dois por cento).
Paragrafo decimo primeiro - 0 atraso superior a 29 (vinte e nove) dias autoriza a
CONTRATANTE a promover a rescisao do Contrato por descumpdmento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispoem os incisos I e II do art. 78 da Lei n° 8.666/1993;
Paragrafo decimo segundo - A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara
o pagamento de:
a) prejulzos advindos do nao cumprirnento do objeto do Contrato e do nao aditnplemento
das demais obrigacoes nele previstas;
b) prejulzos causados a CONTRATAME ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucao do Contrato;
c) multas moratOrias e punitivas aplicadas pela CONTRATAN fh a CONTRATADA;
d) obrigagoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao adimplidas pela
CONTRATADA, quando couber.
Paragrafo decimo terceiro - A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar
todos os eventos indicados no subitem anterior, mencionados no art. 19, XIX, "b", da IN
SLTI/MPOG 02/2008, observada a legislacao que rege a materia.
Paragrafo claim° quarto - A CONTRATANTE nao executara a garantia na ocorrencia de
uma ou mais das seguintes hipOteses:
a)

caso fortuito ou forga major;

b)

alteragao, sem previa anuencia da seguradora, das obrigacoes contratuais;

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

atos ilicitos dolosos pradcados por servidores/empregados da CONTRATAN 1E.

Paragrafo decimo quinto - Sera consideracia exdnta 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 termo drcunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas
as clausulas do Contrato;
b) no prazo de 90 (noventa) apOs o termino da vigencia do Contrato, caso a
CONTRATAN 1E nao comunique a ocorrencia de sinistros.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO ACOMPANHAMENTO E DA
FISCALIZA0.0
0 acompanhamento e a fiscalizacao da execucao do Contrato consistem na verificacao da
conformidade da prestagao dos servicos e da alocacao dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprirnento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais
representantes da CONTRATANTE, especialmente designados na forma dos arts. 67 e 73 da
Lei n° 8.666/1993 e do art. 60 do Decreto n° 2.271/1997.
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Paragrafo primeiro - 0 fiscal do Contrato devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servicos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para corrigir ou aplicar
sangoes quando verificar urn vies continuo de desconformidade da prestacao do servico em
relacao a qualidade exigida, no tocante de suas atribuicoes.
Paragrafo segundo - A execucao do Contrato deveri ser acompanhada e fiscalizada por meio
de instrumentos de controle que compreendam a mensuracao dos seguintes aspectos:
a) os resultados alcangados ern relacao aos servicos, corn a verificagao 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 rofina de execucao estabelecida;

d)

a verificagao do cumprimento das demais obrigacoes decorrentes do contrato;

e)

a consulta a regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA.

Paragrafo terceiro - A fisealizacao nao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante
de imperfeigoes tecnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, nesta
ocorrencia, nao implica em corresponsabilidade da CONTRATAN IL
Paragrafo quarto - A assistencia da fiscalizacao da C0NTRATAN1E, de nenhurn modo
dirninui ou altera a responsabilidade da CONTRATADA na prestagao dos servicos a serem
executados.
Paragrafo quinto - 0 fiscal do Contrato deveri exigir a apresentacao dos docurnentos
reladonados no parigrafo seguinte para conferencia e posterior ateste, que deverao ser
apresentados juntamente corn a nota fiscal/fatura.
Paragrafo sexto - Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigagoes fiscais,
trabalhistas e previdenciirias, a CONTRATADA deveri entregar ao fiscal do Contrato a
documentagao a seguir relacionada:
I - Documentacao obrigatOria para o inicio e o termino da execugdo contratual, ou em caso de
admissao/demissao de novos empregados, a ser entregue ate 1 (urn) dia ütil antes do inicio dos
trabalhos:
a)
relacao nominal dos empregados, contend° nome completo, cargo ou funcao, horirio do
posto de trabalho, cedula de identidade e CPF;
a.1) em nenhuma hipOtese seri permitido o aces so as dependencias da CONTRATAN 1E de
funcionirios nao inclusos na relacao;
a.2) qualquer alteragao na relacao devera ser irnediatamente cornunicada a fiscalizacao da
CONTRATAN U.
II - Mensalmente, acompanhando a nota fiscal/fatura referente ao servigo prestado, cOpias
autenticadas em cartOrio ou cOpias simples acompanhadas de ofiginais, dos seguintes
documentos vilidos e atuais:
a) certidao negativa de debit° da previdencia social — CND;
b) certidao de regularidade do FGTS-CRF;
c) certidao conjunta negativa de debitos relativos a ttibutos federais e a divida ativa da Uniao;
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b2) compensatOria, no percentual de 2% (dois por cento) do valor da fatura correspondente
ao mes ern que foi constatada a falta;
b3) moratoria, no percentual correspondente a 0,10% (dez centesimos por cento), cakulada
sobre o valor total do contrato, por dia de inadimplencia, ate o
maxim° de 2% (dois por
cento), ou seja, por 20 (vinte) dias, apOs o qual podera haver a resdsao do Contrato;
b4) moratoria, no percentual de 2% (dois por cento), calculada sobre o valor total da
contratacao, pela inadirnplencia 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 xado para apresentagao da garantia, ate o limite de
2% (dois por cento), o que podera ensejar a rescisao do Contrato;
c) suspensao temporada de participagao em licitacao e impedimento de contratar corn a
CONTRATANTE, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;
d) declaragao de inidoneidade para lidtar e contratar corn a Administracao Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitagao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
CONTRATADA ressardr a CONTRATANTE pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o
prazo da sancao aplicada corn base na alinea anterior.
Paragrafo primeiro - 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.
Pathgrafo segundo - As sangoes previstas nas alineas "a", "c" e "d" do caput poderao ser
aplicadas juntamente corn as descritas na alinea "b", facultada a defesa previa da
CONTRATADA no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias
Paragrafo terceiro - A sancao estabeledda na alinea "d" do caput observara a Politica de
Alcadas da CONTRATAN11., facultada a defesa da CONTRATADA 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 maJdm.o de 10 (dez) dias corridos, a
contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela CONTRA.TAN
Paragrafo quint° - No caso de aplicacao das sangoes, assirn sao definidas as possiveis faltas
comeddas pela CONTRATADA:
a) faltas leves: puniveis corn a aplicacao da penalidade de advertencia e =has,
caracterizando-se pela inexecucao parcial de deveres de pequena rnonta, assim entendidas como
aquelas que nao acarretam prejuizos relevantes aos servicos da CONTRATAN 1h e a despeito
delas, a regular prestagao dos servicos nao fica inviabilizada;
b) faltas graves: puniveis coin a aplicagao das penalidades de advertencia e multas,
caracterizando-se pela inexecucao parcial ou total das obrigacoes que acarretam prejuizos aos
servicos da CONTRATANTE, inviabilizando total ou parcialmente a execucao do Contrato,
notadamente em decorrencia de conduta culposa da CONTRATADA;
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faltas gravissimas: puniveis corn a aplicacao das penalidades de multas e impedirnento
de licitar e contratar corn CONTRATANTh, pelo prazo de ate 02 (dois) anos, bem como
declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragao Publica,
caracterizando-se pela inexecucao parcial ou total das obrigacoes que acarretarn prejuizos
relevantes aos servicos da CONTRATAN1h, inviabilizando a execucao do Contrato em
decorrencia de conduta culposa ou dolosa da CONTRATADA.
Paragrafo sexto - E caracterizada como falta gravissima, compreendida como falha na
execucao do contrato, o nao recolhitnento do FGTS dos empregados e das contribuicoes sociais
previdenciirias, bem como o nao pagarnento do salirio, do vale-transporte e do auxilio
alimentacao, que podera dar ensejo a rescisao do Contrato, sem prejuizo da aplicacao das
sancoes cablveis.
Paragrafo setimo - Ao longo do periodo contratual, o actimulo de condutas faltosas cometidas
de forma reiterada, de mesma dassificacao ou nao, bem como as reincidencias, ensejari a
aplicacao pela CONTRATANTh, de penalidades relacionadas as faltas de maior gravidade.
Paragrafo oitavo - As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso da
aplicacao da penalidade descrita na alinea "d" do caput a CONTRATADA deveri ser
descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Contrato e das demais
comin.aco es legais.
Paragrafo nono - As sangoes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou curnulativamente, nos termos do parigrafo segundo, sem prejuizo de outras medidas
cabiveis.
Paragrafo decimo - Em qualquer hipOtese de aplicacao de sancoes seri assegurado o
contraditOrio e a ampla defesa.
Paragrafo decimo primeiro - As sancEies previstas alineas "c" e "d" do caput poderao tambem
ser aplicadas a CONTRATADA 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 licitagao;

c) demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a CONTRATAN lh, ern virtude
de atos ilicitos praticados.
Paragrafo decimo segundo - A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-A
em processo adroinistrativo que assegurara o contraditOrio e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedirnento previsto na Lei n° 8.666/1993, e, subsidiariamente, na Lei n°
9.784/1999.
Paragrafo decimo terceiro - A autoridade competente, na aplicacao das sangoes, levari ern
consideracao a gravidade da conduta do infrator, o cariter educativo da pena, bem como o dano
causado a CONTRATANTh, observado o principio da proporcionalidade.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA REPACTUAcA
Seth admidda, por solicitagao da CONTRATADA, a repactuagao dos pregos dos servigos,
desde que seja observado o interregno minim() de 01 (um) ano, e demonstrada de forma
analitica a variagao dos componentes dos custos do contrato, devidamente justificada, corn a
apresentagao de memOria de calculo e planilhas apropriadas para analise e posterior aprovagio
da CONTRATANTE, de acordo corn o ardgo 5° do Decreto no 2.271/1997, e corn os
dispositivos apliciveis da Instrugao Normadva SLTI/MPOG n° 2/2008.
Paragrafo primeiro - A repactuagao podera ser dividida ern tantas parcelas quantas forem
necessarias, em respeito ao prindpio da anualidade do reajustamento dos pregos da contratagao,
podendo ser realizada ern momentos distintos para discutir a variagao de custos que tenham sua
aniiqlidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mao-de-obra e
os custos decorrentes dos insumos necessarios a execugao dos servigos.
Paragrafo segundo - A repactuagao nao podera alterar o equilibrio econornico-financeiro
original do contrato.
Paragrafo terceiro - E vedada a indusao, por ocasiao da repactuagao, de beneficios nao
previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatorios por forga de instrumento
legal, sentenga normativa, acordo coledvo ou convengao coletiva.
Paragrafo quarto - 0 aumento dos custos da mao-de-obra decorrente de novo acordo, dissidio
ou convengao coletiva devera ser integralmente repassado ao prego repactuado, exceto na
hipOtese descrita no pathgrafo abaixo.
Paragrafo quinto - A CONTRATAN nao se vincula as disposigoes contidas em Acordos e
Convengoes Coletivas que nao tratem de materia trabalhista, tais como as que estabelegam
valores ou indices obrigatOrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para
os insumos relacionados ao exerdcio da atividade.
Paragrafo sexto - 0 interregno minitno de 1 (urn) ano sera contado:
I - Para a primeira repactuacio:
a) para os custos relativos a mao-de-obra, vinculados a data-base da categoria profissional: a
partir da data da vigencia dos efeitos financeiros do acordo, dissidio ou convengao coletiva de
trabalho, vigente a epoca da apresentagao da proposta, relativo a cada categoria profissional
abrangida pelo Contrato;
b) para os custos sujeitos a variagao de pregos do mercado: a partir da data limite constante
do Edital para a apresentagao das propostas;
c) para os custos sujeitos a fixacao de pregos por Orgaos governamentais, tais como os
relativos ao transporte publico: a partir da data do orgamento a que a proposta se referir.
Paragrafo skim° - 0 interregno de um ano sera computado da Ultima repactuagao
correspondente a mesma parcela objeto de nova solidtagao. Entende-se como Ultima
repactuagao, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em
que celebrada ou apostilada.

4

II _ Para as repactuagoes subsequentes a primeira: a partir da data do fato gerador que deu
ensejo I Ultima repactuagao ocorrida ou preclusa.
'vs

—77
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Paragrafo oitavo - 0 prazo para a CONTRATADA solicitqr a repactuagao encerra-se na data
da prorrogagao contratual subsequente ao novo acordo, dissidio ou convengao coletiva que fixar
os novos custos de mao de obra da categoria profissional abrangida pelo Contrato, ou na data
do encerramento de sua vigencia, caso nao haja prorrogagao.
Paragrafo nono - Caso a CONTRATADA nao solicite a repactuagao tempestivamente, dentro
do prazo acima fixado, ocorrera a preclusao do direito.
Paragrafo deciumo - Se a vigencia do Contrato tiver sido prorrogada, nova repactuagao so
podera ser pleiteada apOs o decurso de novo interregno minim() de 1 (urn) ano, contado na
forma prevista neste Contrato.
Paragrafo decimo primeiro- Caso, na data da prorrogagao contratual, ainda nao tenha sido
registrado o novo acordo, dissidio ou convengao coletiva da categoria, a CONTRATADA
devera solicitar a insergao de clausula no termo aditivo de prorrogagao que resguarde o direito
futuro repactuagao, a ser exercido tao logo disponha daquele instrumento devidamente
registrado, sob pena de preclusao.
Paragrafo decimo segundo - Ao solicitar a repactuagao, a CONTRATADA efetuara a
comprovagao da variagao dos custos da seguinte forma:
a) quando a repactuagao se referir aos custos da mao-de-obra: apresentagao do novo acordo,
dissidio ou convengao coletiva da categoria profissional abrangida pelo contrato, acompanhado
da demonstragao analitica da variacao dos custos;
b) quando a repactuagao se referir aos demais custos: planilha de custos e formagao de
pregos que comprove o aumento dos pregos de mercado dos itens abrangidos, considerando-se:
b1) os pregos praticados no mercado ou ern outros contratos da Administragao Publica;
b2) as particularidades do contrato em vigencia;
b3) indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referencia, tarifas palicas
ou outros equivalentes.
Paragrafo decimo terceiro -A CONTRATAN 1J podera reali7ar cliligencias para conferir a
variagao de custos alegada pela CONTRATADA.
Paragrafo decimo quarto - Os novos valores contratuais decorrentes das repactuagoes terao
suas vigencias iniciadas observando-se o seguinte:
a)

a partir da ocorrencia do fato gerador que deu causa a repactuagao;

b) em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuizo da contagem de
periodicidade para concessao das prOximas repactuagoes futuras;
c) em data anterior a ocorrencia do fato gerador, exdusivamente quando a repactuagao
envolver revisao do custo de mao de obra em que o prOprio fato gerador, na forma de acordo,
dissidio ou convencao coletiva, ou sentenga normativa, contemplar data de -vigencia retroativa,
podendo esta ser considerada para efeito de compensagao do pagamento devido, assim como
para a contagem da anualidade ern repactuag5es futuras.
Paragrafo decimo quinto - Os efeitos financeiros da repactuagio ficarao restritos
exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em relagao a diferenga porventura existente.
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Paragrafo decimo sexto - A decisao sobre o pedido de repactuagao devera ocorrer no prazo
maxim° de sessenta dias, contados a partir da solidtagao e da entrega dos comprovantes de
variacao dos custos.
Paragrafo decimo skim° - 0 prazo referido no paragrafo anterior ficara suspenso enquanto a
CONTRATADA nao cumprir os atos ou apresentar a documentacao solicitada pela
CONTRATAN 1± para a comprovacao da variacao dos custos.
Paragrafo decimo oitavo - As repactuacoes serao formalizadas por meio de apostilamento,
exceto quando coincidirem corn a prorrogacao contratual, caso em que deverao ser formalizadas
por aditamento ao Contrato.
Paragrafo decimo nono - 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 dos AcOrdaos n's 1.563/2004 e 1.827/2008, ambos do Pierian° do TCU.
Paragrafo vigesimo - Os componentes de custos apresentados em planilhas por ocasiao da
abertura da licitacao serao referencias para a analise da repactuacao, no sendo admitida a
indusao de qualquer element° de custo que no esteja previsto nos componentes apresentados
inicialmente, salvo os decorrentes de obrigacOes legais criadas posteriormente a assinatura do
Contrato.
Paragrafo vigesimo primeiro - Quando a contratagao envolver mais de uma categona
profissional, corn datas base diferenciadas, a repactuacao devera ser dividida em tantas parcelas
quantos forem os acordos, dissidios ou convengoes coletivas das categorias envolvidas na
co ntratacao.
CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESCISA.0 CONTRATUAL
A inexecucao total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisao, corn as consequencias
contratuais e as previstas ern lei ou regularnento.
I - Constituem motivo para rescisao deste Contrato:
a)

o nao cumprirnento de clausulas contratuais, especificacoes ou prazos;

b)

o cumprim.ento irregular de clausulas contratuais, especificacoes e prazos;

c) a lenticiao do seu cumprimento, levando a CONTRATAN1E 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 CONTRATAN th;

t)

a subcontratagao total ou parcial do seu objeto;

g) o desatendirnento das determinacoes regulates emanadas da autoridade designada para
acompanhar e fisca1i7ar a sua execucao, assim como as de seus superiores;
h) o cometimento reiterado de faltas na sua execucao, anotadas na forma do § 1° do art. 67
da Lei n.° 8.666/1993;
i)

a decretagao de falencia ou a instauracao de insolvencia civil;

j)

a dissolucao da CONTRATADA;

k) alteracao social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execucao deste Contrato;
tJ431.;
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1) razEies de interesse paha), de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esti subordinado a
CONTRATAN lb e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato;
m) a supressao, por parte da CONTRATAN LE de servicos, acarretando modificagao 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 CONTRATAN 1E, por 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 suspensOes que totali7em o mestno prazo,
independentemente do pagamento obrigatOrio de indenizagOes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizac5es 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 CONTRATAN1E
decorrentes de servigo já executado, salvo em caso de calamidade pdblica, grave perturbacao da
ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensao do
cumprimento de suas obrigacoes ate que seja normalizada a situacao;
p) a nao liberacao, por parte da CON ERATANTE, de area, local ou objeto para execucao de
servico nos prazos contratuais;
q) a ocorrencia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da
execucao deste Contrato;
r) contratacao de trabalho n.oturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de
quatorze anos, conforme determina o Inciso XVIII do art. 78 da Lei n° 8.666/1993.
Paragrafo primeiro - 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) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATAN 1E, nos casos enumerado 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 licitagao, desde que
haja conveniencia para a CONTRATANTE;
c)

judicial, nos termos da legislagao.

Paragrafo segundo - A rescisao administrativa ou amigivel devera ser precedida de
autorizacao escrita e fundamentada da autoridade competente.
Paragrafo terceiro - Quando a rescisao ocorrer corn base nas alineas "1" a "q" do item I desta
clausula, sem que haja culpa da CONTRATADA, esta sera ressarcida dos prejulzos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:
a) devolugao de garanda;
b) pagamentos devidos pela execucao deste Contrato ate a data da resthsao.
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Paragrafo quarto - A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a
execucao dos valores das rnultas e indenizagoes a ela devidos, bem como a retencao dos creditos
decorrentes deste Contrato, ate o limite dos prejuizos causados a CONTRATAN 1h, alem das
sancoes previstas neste instrumento.
Paragrafo uinto - 0 termo de rescisao, sempre que possIvel, sera precedido:
a)

do balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b)

da relagao dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

c)

das indenizacoes e multas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERAcOES
Eventuais alteragoes 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 condigoes
contratuais, os acrescimos ou supress5es que se fizerem 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 VEDAcOES
vedado a CONTRATADA:
a)

caudonar ou utili7ar este instrumento para qualquer operacao financeira;

b) interromper a execucao do objeto contratual sob alegacao de inadimplemento por parte
da CONTRATAN1E, salvo nos casos previstos ern lei.
CLAUSULA DECIMA SETIMA — DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serao decididos pela CONTRATAN'th, segundo as disposigoes contidas na
Lei n° 8.666/1993, na Lei n° 10.520/2002 e demais normas federais aplicaveis
subsidiariamente, segundo as disposicoes conticias na Lei n° 8.078/1990 — COdigo de Defesa do
Consumidor — e normas 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 Foro do Distrito Federal, corn a exdusao de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, para dirimir quaisquer questoes oriundas do presente Contrato.
f/LC V‘ A 's
(....
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E assim, por estarem de acordo, ajustadas e cont_ratadas, apos lido e achado conforme, as partes
a seguir firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um se) efeito,
na presenga das 02 (duas) testernunhas abaixo assinadas.
Brasilia/DF, 06 de junho de 2016.

Pela CONT TANTE

RIC.ARDO PENA INHEIRO

0.02-Ze.
'7
MARILENE REMARI LITS..tr ALVES FILHA

TESTEMUNHAS:
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Nome: CR <,
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Identidade:
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