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CONTRATO N° 13/2016
PROCESSO N° 000.194/2016
PREGAO N° 09/2016
CONTRATO DE PRESTAgA0 DE
SERVIcOS DE OPERAgA0, EXECUcA0
E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE
PAGAMENTO DE PESSOAL DA
FUNPRESP-EXE, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A FUNDAgA.0 DE
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PI:JBLICO FEDERAL DO
PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE E A EMPRESA PASQUALETO, ROSA E
PRATTES — PRP soLugoEs CONTABEIS
LTDA - EPP.
A FUNDAgA0 DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR
PUBLIC() FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, corn sede no
Edificio Corporate Financial Center - SCN - Quadra 02 — Bloco A — Segundo Andar — Salas
202/203/204 — Brasilia - DF, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.312.597/0001-02, doravante
denominada CONTRATANTE, pot meio do seu Diretor-Presidente, o Sr. RICARDO
PENA PINHEIRO, portador da cedula de identidade n° M-3.832.994 expedida pela
SSP/MG, inscrito no CPF sob o n° 456.308.794-72 e pela sua Diretora de Administracao, a
Sr.' MARILENE FERRARI LUCAS ALVES FILHA, brasileira, solteira, portadora da
cedula de identidade n° 1.870.124 — 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 Resolucao do Conselho Deliberadvo n° 58 de 14 de maio 2015, na forma da
competencia contida no inciso II do Art. 54 do Estatuto da FUNPRESP-EXE. doravante
denominada CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa PASQUALETO, ROSA E
PRATTES — PRP soLugoEs CONTABEIS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob
o n° 13.158.162/0001-02, estabelecida na Rua Carlos Legori, 188 — Passo da Areia — Porto
Alegre/RS, CEP: 91.340-150, daqui pot diante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Senhor JOSE ANTONIO DE MIRANDA PRATTES, brasileiro,
divorciado, portador da cedula de identidade n° 108.799.544-3, expedida pela SJS-RS e do
CPF n.° 662.974.607-44, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, resolvem celebrar o
presente Contrato, em conforrnidade corn o que consta do Processo Administrativo n.°
000.194/2016, referente ao Ptegao Eletronico n° 09/2016, corn fundamento na Lei n°
10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005, na Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, no Decreto n° 6.204, de 05 de setembro
de 2007, na Instrucao Normativa SLTI/MP n° 02, de 30 de abril de 2008, na Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993, nas demais legislacoes correlatas e mecliante as clausulas e condicoes
seguintes:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Contratacao de empresa, corn expertise, para execucao dos servicos de operacao e execucao
de folha de pagamento a Funpresp-Exe, incluindo a retencao de impostos, o recolhimento
de encargos e contribuicoes, alem de todos os servicos necessarios a plena execucao dos
processos inerentes a folha de pagamento, abrangendo todos os tipos de vinculos existentes,
o acesso remoto para fins de acompanhamento pela CONTRATANTE.
CLA.USULA SEGUNDA — DO VALOR DO CONTRATO
A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor estimado anual de R$ 87.105,00
(oitenta e sete mil, cento e cinco reais), conforme o quadro demonstrativo abaixo,
objetivando a prestacao de servicos de operacao e execucao do process° de geracao da folha
de pagamento da CONTRATANTE.
A
Descricao

B

C

D

E=A*C*D

Fator de
Multipl.
minimo

Preco Total (Ano)

Quantidade
Estimada
Funpresp-Exe

Unidade

Preco
Unitari
o

Processamento
mensal da folha
de pagamento

180

Unidade

R$ 30,00

14

R$ 75.600,00

Outros servicos
correlatos corn
hora tecnica

40

Horas/Ano

R$ 174,00

1

R$ 6.960,00

Disponibilizacao
de equipamento
de registro de
ponto

1

Mensal

R$ 239,00

12

R$ 2.868,00

Manutencio do
equipamento de
registro de ponto

1

Mensal

R$ 139,75

12

R$ 1.677,00

Prep total considerando a demanda estimada

R$ 87.105,00

Paragrafo primeiro - Quaisquer tributos, encargos, custos e despesas, diretos ou indiretos
omitidos da proposta da CONTRATADA, ou incorretamente cotados, serao considerados
como inclusos nos precos, nao sendo considerados pleitos de acrescimos, a esses ou a
qualquer titulo, devendo os servicos serem prestados sem Onus adicional a
CONTRATANTE.
Paragrafo segundo - Os precos ofertados sao de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA, nao the assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob a alegacao
de erro, omissao ou qualquer outro pretext°.
CLABSULA TERCEIRA — DA DESPESA
A despesa corn a execucao dos servicos de que trata o objeto correra a conta do Plano de
Gestao Administrativa - PGA - da CONTRATANTE, para o exercicio de 2016.
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Paragrafo imico - A despesa dos exercicios subsequentes correra a conta da dotac,ao
orcamentaria consignada para essa advidade no respectivo exercicio.
CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA
O prazo de vigencia do contrato sera de 12 (doze) meses, a contar de 01/11/2016, podendo
ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos, ate o limite de 60 (sessenta) meses,
conforme dispoe o inciso II do art. 57 da Lei n° 8.666/1993, desde que haja autorizacao
formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
a)

Os servicos tenharn sido prestados regulartnente;

b)

A CONTRATANTE rnantenha interesse na realizacao do servico;

0 valor do contrato permaneca economicamente vantajoso para a
c)
CONTRATANTE;
d)

A CONTRATADA manifeste expressarnente interesse na prorrogacao.

Paragrafo primeiro - 0 contrato decorrente da licitacao podera ser alterado, na forma do
art. 65 da Lei n° 8.666/1993.
Paragrafo segundo - A CONTRATADA nao tern direito subjetivo a prorrogacao
contratual.
Paragrafo terceiro - A prorrogacao do contrato devera ser promovida mediante celebracao
de termo aditivo.
CLAUSULA QUINTA - DA GARA.NTIA CONTRATUAL
A CONTRATADA, no prazo de at 10 (dez) clias apOs a assinatura do Contrato, prestara
garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, que sera
liberada de acordo corn as condicoes previstas neSte Contrato, conforrne disposto no art. 56
da Lei n° 8.666/1993, desde que cumpridas as obrigacoes contratuais.
a) A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicacao de
multa de 0,07% (sete centesimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, ate o
maximo de 2% (dots por cento).
b) 0 atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a retencao
dos pagamentos devidos a CONTRATADA, ate o limite de 5% (cinco por cento) do valor
do contrato a titulo de garantia, a serem depositados junto a CONTRATANTE, corn
correcao monetaria.
Paragrafo primeiro - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escollnda,
devera abranger um periodo de mais 3 (tres) meses apOs o tetimino da vigencia contratual.
Paragrafo segundo - A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:
a)
Prejuizos advindos do nao cumprirnento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigacoes nele previstas.
b?

Prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo

durante a execucao do contrato.
c)

Multas moratOrias e punidvas aplicadas pela CONTRATAN E a CONTRATADA.
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Paragrafo terceiro - No caso de alterac,ao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua
vigencia, a garantia devera ser readequada ou renovada nas mesmas condicoes.
Paragrafo quarto - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento
de qualquer obrigacao, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo
rniximo de 10 (dez) dias iiteis, contados da data em que for notificada.
Paragrafo quinto - A CONTRATANTE nao executara a garantia na ocorrencia de uma ou
mais das seguintes hipOteses:
a)

Caso fortuito ou de forca major.

b)

Alteracao, sem previa anuencia da seguradora, das obrigacifies 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 sexto - Nao serao aceitas garantias que incluam outras isencoes de
responsabilidade que nao as previstas nesta clausula.
Paragrafo setimo - Sera considerada extinta a garantia:
Corn a devolucao da apace, carta fianca ou autorizacao para o levantamento de
a)
importancias depositadas em clinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracao da
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA curnpriu
todas as clausulas do contrato.
No prazo de 90 (noventa) clias apOs o termino da vigencia, caso a CONTRATANTE
b)
nao comunique a ocorrencia de sinistros.
CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAcOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obrigar-se-a a:
a)

Executar os servicos previstos neste instrumento.

b)

Conhecer e aplicar na prestac,ao dos servicos a legislacao vigente que trata da materia.

Manter, durante a vigencia do contrato, todas as condicoes de habilitac,ao e
c)
qualificacao exigidas nesta contratacao.
Atender prontamente as reclamacoes da CONTRATANTE, prestando os
d)
esclarecimentos devidos e efetuando as correcoes e adequacoes que se fizerem necessarias.
Cornunicar, irnediatamente e pot' escrito, qualquer anormalidade que verificar na
e)
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 material, mao-de-obra, acidentes de
f)
trabalho, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, transportes, materiais,
seguros operacionais, taxas, tributos, contribuic5es de qualquer natureza ou especie e
quaisquer outras despesas necessarias a perfeita execucao dos servicos contratados.
Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizac,ao por parte da CONTRATANTE.

It(
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h)
Designar urn preposto responsavel pela execucao dos servicos, que sera a pessoa de
contato entre a CONTRATADA e a Fiscalizacao da CONTRATANTE.
i)
Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, os servicos ern
que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucao.
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a
j)
terceiros, decorrentes de sua culpa, ou dolo na execucao do contrato, nao excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacao ou o acompanhamento pelo gestor do
contrato.
k)
Abster-se, qualquer que seja a hipotese, de veicular publicidade ou qualquer outra
informacao acerca das atividades executadas sem previa autorizacao da CONTRATANTE.
1)
Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, os servicos avencados, sem previa e
expressa anuencia da CONTRATANTE, ressalvadas as subcontratacoes, nos termos
admitidos neste instrumento, responsabilizando-se, ern qualquer caso, Unica
exclusivamente a CONTRATADA por todos os servicos.
m)
Sera admitida a subcontratacao dos itens 3 e 4 constantes da planilha que integra o
Anexo I do Term() de Referencia, lirnitada a soma das subcontratacCies a 15% (quinze por
cento) do valor total do contrato.
n)
Ciendficar o fiscal do contrato, irnediatamente e por escrito, a respeito de qualquer
anormalidade ou irregularidade verificada na execucao dos servicos.
Manter o sigilo e a confidencialidade acerca das informacoes obtidas, quando da
o)
execucao dos servicos.
Manter, durante a vigencia do contrato, todas as condicoes de habilitacao e
13)
qualificacao exigidas nesta contratacao.
Fornecer, sempre que solicitado, documentacao que comprove a adocao e execucao
de politicas e procedirnentos de execucao, retencao e recuperacao de backup, dos dados e
informacoes da CONTRATANTE, que estejam ern seus sistemas.
r)
Fornecer, sempre que solicitado, cOpia dos dados e informaciies da
CONTRATANTE armazenados em seus sistemas, a set entregue ern midia fisica DVD,
diretamente no endereco da CONTRATADA.
Fornecer, ao final da presente relacao contratual, base de dados ern formato que
s)
possibilite e viabili7e a transicao da prestacao dos servicos para o fornecedor que venha a ser
contratado pela CONTRATANTE, bem como fornecer o apoio necessario para efetivar a
transicao.
CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGAcOES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obrigar-se-a a:
a)
Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato por urn representante especialmente
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.
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c)
Fornecer as informacoes necessarias e os atos normativos, que no seu ambito, regem
as relacoes trabalhistas.
d)
Acompanhar e fiscalizar a execucao do objeto do contrato, sob os aspectos
quantitativos e qualitadvos, anotando ern registro proprio as falhas detectadas.
e)
Rejeitar, no todo ou em parte, o servico entregue em desacordo corn as
especificacoes.
Atestar a nota fiscal/fatura correspondente, ape's realizar rigorosa conferencia das
caracterisdcas dos servicos.
Providenciar o pagamento mensalmente no preco e nas condicoes pactuadas, sobre
os quandtativos efetivamente executados, tomando por base os valores unitarios cotados na
proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA OITAVA - DA DESCRIcA0 DOS SERVIcOS/PRAZO DE
EXECUvio
8.1. DAS ESPECIFICAgOES DOS SERVIgOS
8.1.1. Follha de Pagamento - Das Funcionalidades Basicas.
8.1.1.1. 0 processo devera contemplar as funcionalidades a seguir descritas, sem prejuizo
de outras que vierem a ser julgadas necessarias aos servicos contratados durante a vigencia
do contrato.
8.1.1.2. Todos os documentos apresentados/gerados devem ser escritos na lingua
portuguesa brasileira.
8.1.1.3. Acesso remoto por meio de sitio na internet, devendo a CONTRATADA:
possibilitar aos empregados autorizados da CONTRATANTE realizarem consulta e
a)
impressao de dados cadastrais, programacao e saldo pendente de dias de ferias;
contracheques e declaracao de rendirnentos anuais;
b)
possibilitar aos diretores e conselheiros da CONTRATANTE realizarem consulta e
impressao de dados cadastrais; de contracheques e de declaracao de rendimentos anuais.
possibilitar aos empregados da area de Gestao de Pessoas realizarem consultas,
c)
impressoes de todos os dados dos empregados, bem como dos relathrios gerenciais.
8.1.1.4. Quanto a admissao, devera possibilitar:
Processamento de admissao de empregado em qualquer epoca do mes
a)
(independente do processamento da folha mensal);
admissao corn diversos dpos de vinculos: i) CLT (contratacao de concursados e
b)
Conselheiros; iv) estagiarios;
comissionados); ingresso de empregado e servidor ceclido;
v) jovem aprencliz; vi) autOnomos (RPA) vii) contratos temporarios;
registro do empregado/cedido/conselheiro/estagiario/jovem aprendiz contendo
c)
dados, tais como: documentos pessoais, salario/honorarios ou jetons, adicionais, foto, data
de adrnissao/posse, centro de custo, CBO, tipo de vinculo empregaticio e outros requeridos
pela legislacao;
d)

geracao e disponibilizacao para consulta e impressao do sontrato de trabalho;
4-4
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e)
geracao e disponibilizacao para consulta e impressao da declaracao de dependentes
para IRPF;
f)
geracao e disponibilizacao para consulta e impressio de autorizacOes e declaracoes
cliversas;
controle de vencimento dos contratos/periodos de experiencia (45 e/ou 90 idias);
h)
impressao de toda a documentacao referente as admissoes futuras (contratos, termos,
fichas de registro, etc).
i)
cadastro do empregado recem admit-_ido no ponto eletronico, de tal forma que a
CONTRATANTE efetue o cadastro da impressao digital do empregado no equipamento,
para fins de registro diario.
8.1.1.5. Quanto as Ferias, deveth possibilitar:
a)
administrar ferias, contemplando as peculiaridades da CONTRATANTE, constante
na legislacao trabalhista, no Acordo Coletivo de Trabalho e normativos internos da
CONTRATANTE, assim como as peculiaridades reladvas as regras de ferias dos servidores
e empregados publicos cedidos.
b)
emissao automatica de aviso de vencimento de dois periodos aquisitivos, ao
empregado, chefia imediata e gestic) de pessoas, corn antecedencia de 60 (sessenta) dias; e
c)
o sistema de ponto eletronico deve permitir que as ferias do empregado sejam
lancadas na folha de ponto de forma sincronizada corn o sistema de folha de pagamento.
8.1.1.6. Quanto aos afastamentos, devera possibilitar:
a)
registro e controle dos afastamentos dos empregados corn data de saida/retorno,
motivo do afastamento e reflexo automadco na folha de pagamento, se for o caso.
o sistema de ponto eletronico deve permitir que os afastamentos do empregado
b)
sejam lancados na folha de ponto de forma sincronizada corn o sistema de folha de
pagamento.
8.1.1.7. Quanto a rescisao, devera possibilitar:
a)
processamento da rescisao e calculo das verbas rescisOrias, inclusive os encargos, ern
qualquer epoca do mes (independente do processamento da folha mensal);
b)

controle e emissao de aviso dos colaboradores corn estabilidade, incluindo o periodo;

c)

controle de aviso previo.

8.1.1.8. Quando aos Beneficios, devera possibilitar:
a)
cadastro e controle de todos os beneficios ofertados pela CONTRATANTE, como
auxffio transporte, auxilio alimentacao, auxffio creche, estacionamento e outros.
b)
cadastro do fornecedor do beneficio, quando houver, das politicas e regras de calculo
para a concessao, de acordo corn a opcao escolhida pelo empregado.
8.1.1.9. Quanto as relacoes sindicais, devera possibilitar:
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a)
cadastro das inforrnacoes sindicais, contemplando as regras de calculo das
contribuicoes e as alteracoes dos acordos e convencoes coletivas, corn integracao corn a
folha de pagamento, quando houver
b)

historic° das regras dos acordos e convencOes coletivas.

8.1.1.10.

Quanto aos dados cadastrais dos empregados, devera possibilitar:

a)
atualizacao de dados tais como o centro de custos, alteracoes funcionais, novas
gerencias, horario de trabalho, etc;
b)
atualizacao dos dados cadastrais dos colaboradores tais como salario, jornada de
trabalho, remanejamento interno, corn repercussao em todos os cadastros e relatOrios;
c)
atualizacao dos registros obrigatOrios da Carteira de Trabalho (C IPS), corn historic°
funcional.
8.1.1.11. Quanto as movimentacoes e calculos da folha de pagamento, devera possibilitar:
a)
calculo automatic° da folha de pagamento, incluindo todas as formas de vinculos
empregaticios da CONTRATANTE;
b)

possibilidade de reprocessamento da folha;

c)

possibilidade de processar ("rodar") folha suplementar ou adiantamentos;

d)

integracao para os recolhim.entos de guias de impostos;

e)

geracao dos arquivos para a contabilizacao da folha de pagamento;
integracao do sistema de ponto eletrOnico corn o sistema de folha de pagamento.

8.1.1.12.

Quanto aos encargos, devera possibilitar:

a)
gerar e disponibilizar arquivos para impressao nos formatos das guias de IR, FGTS,
INSS, Contribuicao Sindical e do informativo CAGED, bem como outros relatOrios
obrigatOrios que vierem a ser exigidos pela legislacao, corn respectivo protocolo de
transmissao.
8.1.1.13.

Quanto as rotinas anuais, devera possibilitar:

processamento das rotinas anuais, consultas e geracao de relatOrios e arquivos oficiais
a)
especificos para a DIRF e RATS
composicao da DIRF, RATS e Informe de Rendimentos dos empregados, diretores e
b)
conselheiros pela internet.
8.1.1.14.

Quanto a integracao contabil e financeira, devera possibilitar:

permissao da transferencia de dados e arquivos para serem integrados e utilizados em
a)
outros processos existentes, como a contabilizacao da folha de pagamento por centro de
cus to;
emitir aviso automatic° e/ou atraves de e-mail, imediatamente a conclusao da folha,
b)
para possibilitar o inicio da respectiva contabilincao;
c)

integracao corn sistemas internos da CONTRATANTE.

8.1.1.15.

j

Integracao corn o E-social.
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8.1.1.16.

Quanto ao controle de acesso:

a)
areas restritas deverao exibir campos de login e senha na interface de acesso. 0
acesso aos dados e as informacoes so podera set liberado apOs validacao e autenticacao de
login e senha;
b)
possibilidade de criar perfis de acessos (gestores, colaboradores, outros), corn
restricao a determinadas informacoes;
c)
permissao de acessos simultaneos, corn total seguranca aos usuarios da Contratante
ou por ela autorizado;
d)
garantia de seguranca, confidencialidade e integridade das informacoes (registro
eletrOnico);
e)

permitir que os usuarios alterem sua senha de acesso;

trilha de auditoria dos acessos ao sistema e banco de informacoes que suportam os
servicos contratados;
perrnitir que os Gestores da CONTRATANTE, reinicializem a senha de acesso dos
de usuarios;
h)
em caso de necessidade de utilizacao de navegador web, devera set mandda
compatibilidade corn Internet Explorer, Mozilla Firefox ou Google Chrome, em suas ultimas
versoes.
8.1.1.17.

Quanto aos RelatOrios Gerenciais:

a)

permitir o acesso as informacoes da Folha de Pagamento, abrangendo os dados de:

al)

cadastro de empregados, histOricos e gerenciamento de pessoal;

a2)

resultado de folha, lancamentos e ficha financeira;

a3)

acordos coletivos e regras sinclicais;

a4)

convenios, conveniados e custos dos beneficios;

a5)

gozo de ferias e saldos (dias corridos e tateis);

a6)

afastamentos;

a7)

rescisoes

a8)

beneficios.

b)
possibilidade de aplicacao de faros de dados estadsticos e clinamicos, que
aperfeicoem a visao de conteuclos das tabelas e areas de dados consultadas, nos formatos:
HTML, WORD, EXCEL e IXT;
c)
possibilitar a extracao de dados exclusivos de uma area, de acordo corn o perfil de
controle de acesso do usuario.
8.1.1.18.
A CONTRATADA devera manta o processo de folha de pagamento
permanentemente atualizado quanto aos aspectos e exigencias legais de natureza trabalhista,
previdenciaria, civil e fiscal.
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8.1.1.19.
Caso seja necessaria alteracao de parametros de calculos, definidos
internamente pela CONTRATANTE ou por meio de Acordo e/ou Convencao Coletiva de
Trabalho, a CONTRATADA sera demandada oficialmente para os devidos ajustes.
8.1.2 Equipamento de Ponto Eletronico - Das Funcionalidades Basicas:
8.1.2.1 Descricao: 0 Equipamento de automacao utilizado exclusivamente para o registro de
jornada de trabalho e corn capacidade para emitir documentos fiscais e realizar controles de
natureza fiscal, referentes a entrada e a saida de empregados nos locais de trabalho; deve
possuir:
a)
o registrador eletronico deve estar de acordo corn as especificacOes tecnicas
homologadas pelo Ministerio do Trabalho e Emprego e ern atendirnento a Portaria
1510/2009 do Ministerio do Ttabalho para registro eletronico de Ponto (SREP).
b)

software para controle do ponto integrado corn o sistema de folha de pagamento;

c)

possibilidade de fixagao ern patede;

d)
possibilidade aos empregados acessarem sua folha de ponto via web, pot meio de
login e senha, para realizatem consulta de seus horarios registrados, consulta ao saldo de seu
banco de horas, inclusao de justificativas, realizacao de upload de atestados e outros
documentos que justifiquem sua falta e/ou atraso e permitir ao empregado que inclua
batidas manuais nos casos ern que o releogio de ponto apresente defeito ou em caso de
esquecimento da batida (registro), entre outros motivos;
e)
possibilidade aos gerentes o acompanhamento da jornada de trabalho e o
gerenciamento do Banco de Horas da sua equipe;
servico de instalacao e configuracao, incluindo a coleta das digitais dos empregados;
permissao de importacao das informacoes e dos arquivos de registro de frequencia
(ponto), em format° TXT, a ser realizado pela CONTRATADA quando o equipamento
apresentar algum dpo de falha ou enquanto nao estiver instalado;
a possibilidade de integrar o registro de frequencia (ponto) corn os mOdulos de
controle de afastamentos, de forma a impedir o registro de frequencia quando o empregado
estiver legalmente afastado, independentemente do motivo.
8.1.2.2. Do Equipamento:
a)

leitor biometrico Otico corn resolucao de pelo menos 500 DPI;

b)

reconhecimento de biometria sem exigencia de digitacao de dados adicionais

teclado adequado as normas de acessibilidade e atendendo a NBR 9050 (para as
c)
situacoes de dificuldade de registro da impressao digital do servidor);
permitir o registro de frequencia por meio de senha previamente cadastrada, para
d)
servidores que eventualrnente nao consigam registrar a biometria;
capacidade de operar em ambientes de temperaturas compreendidas entre 15°C e
e)
50°C, sem condensacao;
alimentacao bivolt, que sup orte variacoes de correntes eletricas entre 110v e 240v,
com mecanismos de seguranca (fusiveis) que assegurem a integridade dos seus componentes
diante eventuais oscilacoes de correntes eletricas, sendo recusa os equipamentos que, por
10
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exemplo, apresentem danos ocasionados por tais oscilacoes sem a previa "queima" do
fusivel;
interface de comunicacao Ethernet ou Fast Ethernet corn protocolo TCP-IP puro,
sem utilizacao de conversores;
h)

capacidade de armazenar pelo menos 1.900 (um mil e novecentos) digitais;

i)

capacidade de trabalhar ern rede;

capacidade de validacao de biometria ern tempo igual ou inferior a 1 (urn) segundo,
j)
para cada registro de servidor;
sistema de guilhotina para fracionamento integral dos comprovantes impressos apOs
k)
o registro eletronico de ponto;
sistema de impressao que assegure a clisponibili7acao dos comprovantes impressos
1)
somente apos integral impressao e recorte;
capacidade de operar corn bobinas de papel termico, que possibilite a impressao
m)
diaria de no minim° 1000 comprovantes por registro;
mecanismo de configuracao de impressao dos comprovantes de registro de ponto, de
n)
forma que possuam, no maximo, 5 cm de comprimento, por registro;
o)

possuir mecanismo que impeca o atolamento de papel proveniente das bobinas;

sensor interno que indique quando a bobina de papel estiver chegando ao ftm, de
forma a facilitar a ptogramacao da subsdtuicao da bobina, corn mensagens de alerta no
display do relOgio e por meio de alerta sonoro programavel;
possuir contador de comprovantes (valor aproxirnado), de forma que a
•
CONTRATANTE acompanhe e programe a substituica.o das bobinas, evitando-se
interrupcao de funcionamento dos relOgios;
r)

durabilidade da impressao dos comprovantes no pode ser inferior a 5 (cinco) anos;

possibilidade de cadastro de mais de uma impressao digital por empregado, corn
s)
reconhecimento automatico entre as digitais cadastradas;
t)

equipamentos novos, de primeiro uso;

o clisposidvo de controle de ponto eletrOnico devera permitir o registro atraves de
u)
uma senha para eventuais credenciados que nao consigam registrar a biometria;
v)

operar em modo on-line e off-line (stand alone);

w)

tensao de Alimentacao: 220 VAC

8.1.2.3. Sistema de protecao contra queda de energia, corn autonomia para ate 4 horas de
operacao sem alimentacao AC e 120 horas para protecao dos dados da memOria.
8.1.2.4. Fornecimento de bobina de papel termico:
A CONTRATADA devera fornecer anualmente, a partir da assinatura do contrato,
a)
20 (vinte) bobinas de papel termico, corn dimensoes de 300 metros de comprimento e 57
milimetros de largura, e impressao de pelo menos 7.000 tickets/bobina;
11
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8.1.2.5. Servico de instalacao e configuracao dos equipamentos, incluindo o cadastramento
biometrico dos servidores:
a)
Os registradores eletronicos de ponto deverao ser instalados e devidamente
configurados, pela CONTRATADA, de acordo corn as orientacoes do fabricante, nos locais
e no prazo indicado pelo CONTRATANTE, responsabilizando pela integridade dos
equipamentos
b)
0 CONTRATANTE deftnita os locais de instalacao dos equipamentos e/ou
softwares.
8.1.2.6. Cadastramento biometrico — Equipamento de Ponto EletrOnico:
0 servico de cadastramento biometrico dos usuarios devera iniciar-se ern ate 05
a)
(cinco) dias apOs o recebimento definidvo da instalacao e configuracao dos equipamentos.
b)
dteis.

0 servico de cadastramento biometrico devera ficar disponivel por ate 05 (cinco) dias

c)
Todos os equipamentos, insumos e recursos humanos serao de responsabilidade da
CONTRATADA e deverao estar incluidos no custo do servico;
A CONTRATADA devera registrar cada usuario da Solucao corn mimero
d)
identificador previamente definido e já ern utilizacao pela CONTRATANTE. Este campo na
Solucao deve ser do tipo numerico corn no minirno 6 casas decimais;
Deverao set cadastradas no minirno 2 (duas) biometrias por usuario, salvo
e)
determinacao contraria da CONTRATANTE ou impossibilidade por parte do usuario;
Em caso de irnpossibilidade de coleta da biometria de determinado usuario, devera
ser registrada esta situacao juntamente corn uma senha pessoal.
As operacoes de cadastro devem ser registradas corn identificacao do usuario, data e
hora para serem entregues a qualquer momento durante o servico de coleta;
h)
0 cadastro biometrico sera efetuado ern no minim° 80 (oitenta) empregados da
CONTRATANTE.
8.1.2.7. Orientacoes tecnicas da CONTRATADA it equipe da CONTRATANTE acerca da
operacao dos equipamentos e softwares:
a CONTRATANTE fica responsavel por inclicar ate 10 (dez) empregados para
a)
compor a turma a set orientada pela CONTRATADA;
as orientacoes tem por objetivo demonstrar a utilizacao dos equiparnentos e as
b)
funcionalidades do software envolvidos na solucao;
as orientacOes serao efetuadas por pessoal capacitado da CONTRATADA, ern
c)
Brasilia-DF, ate 05 (cinco) dias apOs o recebimento definitivo da instalacao e configuracao
dos equipamentos, incluido o cadastramento biometrico dos empregados, utilizando o
ambiente instalado, onde deverao ser disponibilizados, pela CONTRATANTE, os seguintes
equipamentos: microcomputador, projetor e tela de projecao;
as orientacoes operacionais deverao ter duracao total de 10 (dez) horas, em dias dteis
d)
e consecudvos, no period() matutino ou vespertino, conforme as necessidades do
CONTRATANTE, abrangendo todos os componentes a serem fomecidos;
12
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as orientacoes compreenderao o fornecimento de prospectos, cartazes e cartoes de
e)
referencia' para utilizacao dos equipamentos e suas funcionalidades;
a CONTRATADA devera providenciar as configuracoes necessarias para as
orientacoes dos empregados da CONTRATANTE que gerenciarao o sistema de ponto
eletrOnico
todo o material didatico e demais equipamentos necessarios deverao ser fornecidos
g)
pela CONTRATADA.
8.1.3. DAS FUNCIONALIDADES GERAIS DO PROCESSO DE FOLHA DE
PAGAIVIENTO
8.1.3.1. Controle de avisos de vencimentos de contratos firmados, ferias e rescisoes.
8.1.3.2. Validacao automadca do digit° verificador de inscricoes do PIS/PASEP e CPF no
cadastro de pessoas.
8.1.3.3. Registro das ocorrencias ao longo da vida funcional dos empregados da
CONTRATANTE.
8.1.3.4. Guarda e recuperacao do histOrico funcional do empregado.
8.1.3.5. Disponibilizacao dos documentos gerados da folha de pagamento, para impressao
local ou para serem gerados em diversos formatos (PDF, HTML, DOG e XT S).
8.1.3.6. Controle automatico de bloqueio de acesso de usuarios, ern caso de desligamento.
8.1.3.7. Autosservico — possibilitar a solicitacao de tarefas, consultas e relatOrios por
gestores e colaboradores, observados os niveis de acesso.
8.1.3.8. Atualizacao das regras de negOcio, conforme legislacao trabalhista, previdenciaria,
imposto de renda, sem a acao da CONTRATANTE.
8.1.3.9. Controle de acesso por hierarquia, permitindo a cada gestor a visualizacao de
dados/informacoes somente de seus subordinados.
8.1.3.10. Registro da ocupacao de emprego comissionado e atos de designacao e dispensa.
8.1.3.11. Registro da progressao e promocao funcional, assim como o respectivo impacto
financeiro.
8.1.3.12. Controle de cronograma de execucao das tarefas e datas-lirnite para procedimentos
da folha de pagamento, rescisio, ferias e outros.
8.1.3.13. Disponibilizacao de acesso remoto aos empregados, atraves de urn portal web e por
meio de login e senha, para a visualizacao de contracheques e espelho de ponto.
8.3.1.14. Envio de SMS e/ou e-mail informando o pagamento de salario mensal, ferias,
decimo-terceiro e outros creditos.
8.3.1.15. MemOria de calculo dos contracheques, corn detalhamento de formulas.
8.1.3.16. Configurador de Termos/Documentos (atestados, declaracoes, contratos, edquetas,
formularios, etc).
8.3.1.17. Disponibilizacao eletrOnica de contracheque aos empregados.
8.3.1.18. Geracao de arquivos de remessas das inte taco-es ba €arias.

c-9"-

Fundacao de Previdencia Complementar Servidor Poblico \ deral do Poder 13,xe two — Funpresp-Exe
SCN Quadra 2 Bloco A — Salas 202/203/204 — Ed. Corporate Financial enter — Brasilia/1) 70712-900 - (061) 2020-9300

13

SEU FUTURO, NOSSO PRESENTE

FUNPVSP
ANOS

8.1.4. DA CUSTOMIZAcA0 DOS SERVIcOS E DOS PRAZOS.
8.1.4.1. A CONTRATADA devera executar as atividades a seguir elencadas, confonne
cronograma/plano de trabalho, sem prejuizo de outras tarefas complementares julgadas
necessarias para a realizacao dos servicos contratados.
8.1.4.2. Patametrizacao e configuracao do processo de folha de pagamento da Contratada:
a)
efetuar o levantamento das regras necessarias a parametrizacao dos eventos junto a
CONTRATANTE;
b)
elaborar o Plano de Trabalho contendo os eventos, regras e classificacao contabil,
conforme levantamento efetuado;
c)
apresentar o Plano de Trabalho a CONTRATANTE, ern ate 5 (cinco) clias üteis apOs
assinatura do trabalho, para fins de homologacao;
d)
realizar a parametrizacao e configuracao do processo em conformidade ao Plano de
Trabalho;
e)
efetuar a importacao de dados do processo utili7ado na empresa anterior,
irnediatamente a assinatura do contrato;
efetuar testes (simulacao) para fins de detectar inconsistencias e soluciona-las;
atestar a conformidade do sistema e apresentar relatOrios e documentos gerados para
a CONTRATANTE
treinamento na sede da CONTRATANTE com fornecirnento de todo material
h)
didatico necessario.
8.1.4.3. Processar/Rodar a Folha de Pagamento.
8.1.4.4. Os servicos elencados no subitem 1.4.2 deverao estar concluidos no prazo de ate 30
(trinta) ciias corridos, contados a partir da assinatura do contrato.
8.1.4.5. Todos os custos necessarios a implantacao dos servicos, inclusive despesas corn
deslocamento, serao providenciados pela CONTRATADA
8.1.4.6.

Ponto eletrOnico:

8.1.4.7..Devera set entregue juntamente corn os equipamentos, toda a documentacao tecnica
ern format° eletronico, incluindo, conforme o caso:
a)

manuais tecnicos, incluindo opetacao, administracao basica e avancada;

documentacao dos procedimentos operacionais aplicaveis para todas as advidades
b)
necessarias para a operacao da solucao;
c)

miclias (CD ou DVD) ou links para baixar os softwares

atestados de Responsabilidade do Fabricante de acordo corn a Portaria 1.510/2009
d)
do MTE.
8.1.4.8. A CONTRATADA devera realizar a entrega e a instalagao do objeto contratado
no endereco da CONTRATANTE, ern Brasilia-DF, das 8 as 19 horas, de segunda a sextafeira, corn agendamento previo corn a CONTRATANTE.
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8.1.4.9. A CONTRATADA devera realizar a instalacao completa dos relOgios eletronicos
de ponto, isto é, montagem do equipamento, configuracao, teste e colocacao ern
funcionamento definitivo, utilizando-se de mao de obra especializada prOpria devendo
fornecer todos os materials basicos necessarios para a perfeita instalacao.
8.1.4.10. A instalacao dos equipamentos devera observar as normas da ABNT, do
fabricante, bem como as normas de seguranca.
8.1.4.11. A instalacao so sera considerada completa e satisfatOria apOs o recebimento
definitivo do equipamento, em perfeito funcionamento, corn as respectivas embalagens e
manuais, e coin transferencia de conhecirnento a equipe indicada pela CONTRATANTE e
demais instrucoes operacionais.
8.1.4.12. Entende-se como perfeito funcionamento: compatibilidade do objeto corn todas
as descricoes deste document°, bem como o atenditnento as exigencias da legislacao vigente.
8.1.4.13. Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas referentes ao frete,
transporte e instalacao dos equipamentos fornecidos.

8.2. DO ACESSO DA CONTRATANTE AS INFORMAcOES
8.2.1. Cabera a CONTRATADA disponibilizar a CONTRATANTE o acesso inerente aos
servicos prestados, por meio de sitio na internet, coin todos os processos de seguranca
necessarios para garantir total sigilo da informacao disponibilizada.
8.2.2. Esses acessos deverao ser permitidos por meio de navegadores disponiveis no
mercado, tais como 1E7 e vets-6es atuais, Chrome, FireFox, Opera (Apple) de forma a inserir
dados, realizar consultas, irnprimir documentos, guias, recibos e relatOrios pela
CONTRATANTE, quando necessario.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO
O pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE ate o 50 (quinto) dia 6til do mes
subsequente a prestacao dos servicos, contados da apresentacao da nota fiscal/fatura
contendo o detalhamento dos servicos executados e os materials empregados, atraves de
ordem bancaria, para credit.° ern banco, agencia e conta corrente indicadas pela
CONTRATADA.
Paragrafo primeiro — 0 pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o "atesto"
pelo servidor competente, condicionado este ato a verificacao da conformidade da nota
fiscal/fatura apresentada em relacao aos servicos efetivamente prestados e aos materials
empregados.
Paragrafo segundo — Havendo erro na apresentacao da nota fiscal/fatura ou dos
documentos pertinentes a contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da
despesa, como por exemplo, obrigacao financeira pendente, decorrente de penalidade
imposta ou 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 terceito — Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrucao Normativa SLTI/MPOG
n° 02/2008, sera efetuada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sancoes cabiveis, çaso se con e que a CONTRATADA:
15
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a)

Nao produziu os resultados acordados.

b)
Debcou de executar as advidades contratadas, ou nao as executou corn a qualidade
minima exigida.
c)
Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do
servico, ou utilizou-os corn qualidade ou quantidade inferior a demandada.
Paragrafo quarto — Seth considerada data do pagamento o dia em que constar como
emidda a ordem bancaria para pagamento.
Paragrafo quinto — Antes de cada pagamento a CONTRATADA, sera realizada consulta
ao SICAF para verificar a manutencao das condicoes de habilitacao exigidas no edital.
Paragrafo sexto — 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. 0 prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a criterio da CONTRATANTE.
Paragrafo setimo — Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada
improcedente, a CONTRATANTE devera comunicar aos Orgios responsaveis pela
fiscalizacao da regularidade fiscal quanto a inadirnplencia da CONTRATADA, bem como
quanto it existencia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus creditos.
Paragrafo oitavo — Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as
medidas necessarias it rescisio contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada it CONTRATADA o contraditOrio e ampla defesa.
Paragrafo nono — Tendo sido executado o objeto, os pagamentos serao realizados
normalmente, ate que se decida pela rescisao do contrato, caso a CONTRATADA nao
regularize sua situacao junto ao SICAF.
Paragrafo decimo— Somente por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro
interesse public° de alta releva.ncia, devidamente justificado em qualquer caso pela maxi=
autoridade da CONTRATANTE, nao sera rescindido o contrato em execucao coin a
CONTRATADA inadirnplente no SICAF.
Paragrafo decimo prirneiro — Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria
prevista na legislacao aplicavel.
Paragrafo decimo segundo — A CONTRATADA regularrnente optante pelo Simples
Nacional nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicoes abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacao de
comprovacao, por meio de document° oficial, de que faz jus ao tratamento tributario
favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/2006.
Paragrafo decimo terceiro — 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
vencirnento e o efedvo aditnplemento da parcela, é calculada mediante a aplicacao da
seguinte formula:
EM =IxNx VP, sendo:
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EM = Encargos moratOrios.
N = Numero de clias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = indice de compensacao ftnanceira = 0,00016438, assirn apurado:

I = (6/100)

I=

365

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

CLAUSULA DECIMA - DAS ALTERAgOES
Eventuais alteracoes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666/1993.

Paragrafo primeiro - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes
contratu.ais, os acrescimos ou supressoes 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 resultantes de acordo celebrado entre as partes poderao
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REAJUSTE
Decorridos 12 (doze) meses da data da assinatura do Contrato, o valor correspondente aos
servicos sera reajustado aplicando-se o Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo IPCA - acumulado no periodo.

Paragrafo primeiro — Para fins do calculo do reajuste anual, sera sempre utili7ado o indice
(IPCA) do mes anterior ao dos marcos inicial e final.
Paragrafo segundo — Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou
de qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicao o que vier a ser
determinado pela legislacao entao em vigor.
Paragrafo terceiro — Na ausencia de previsao legal quanto ao Indice substituto, as partes
elegerao novo inclice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.
Paragrafo quarto - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minim() de um
ano sera contado a pardr dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANgOES ADMINISTRATIVAS
Aguele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, apresentar
documentacao falsa, ensejar o retardamento da execucao de seu objeto, nao mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execucao do objeto, comportar-se de modo inidoneo ou
cometer fraude fiscal ficara impedido de licitar e contratar com a Uniao e sera
descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se
refere o inciso XIV do art. 4° da lei n° 10.520/2002, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem
prejuizo das rnultas previstas no edital e neste contrato e das demais cominacoes legais,
sujeitando-se as seguintes penalidades, conforrne a gravidade das faltas cometidas em razao
do descumprimento total ou parcial das suas obrigacoes:
a)
advertencia por escrito, quando praticar irregularidades de pequena monta, assim
entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos significadvos para a CONTRATANTE.
b)

multa:

jv
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b1)
de 1% (urn por cento) ao dia do valor do contrato, ate o limite de 10 (dez) dias,
totalizando 10% (dez por cento) do valor total do contrato;
b2)
de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, caso a inadimplencia
ultrapasse 10 (dez) dias, o que podera ensejar a rescisao unilateral do contrato;
c)
suspensao temporaria de pardcipacao em licitacao e impediment° de contratar corn a
CONTRATANTE, por prazo nao superior a 2 (dois) anos.
d)
declaracao de inidoneidade para licitar e contratar corn a Administracao Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a
reabilitacao perante a prOpria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejirfros resultantes e
depois de decorrido o prazo da sancao aplicada corn base na alinea anterior.
Paragrafo prirneiro - A sancao de declaracao de inidoneidade é de acordo corn a
competencia fixada na 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 segundo - As sancoes previstas neste instrumento sao independentes entre si,
podendo a m.ulta ser aplicada de forma isolada ou cumuladvamente, sem prejuizo de outras
m.eclidas cabiveis.
Paragrafo terceiro - A rnulta devera ser recolhida no prazo maxim° de 10 (dez) dias
corridos, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela CONTRATANTE.
Paragrafo quarto - No caso de aplicacao de multa, a CONTRATANTE podera reter a
liberacao ou restituicao da garanda contratual apresentada pela CONTRATADA, de forma a
assegurar o adirnplemento da penalidade pecuniaria aplicada.
Paragrafo quinto - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, alem da
perda desta, respondera a CONTRATADA pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualm.ente devidos pela CONTRATANTE. Havendo, ainda, alguma
diferenca remanescente, o valor sera cobrado administrativamente, podendo, inclusive, ser
cobrada judicialrnente.
Paragrafo sexto - Nao sera aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execucao dos
servicos advir de caso fortuito ou motivo de forca maior.
Paragrafo setimo - As sancoes previstas nas alineas "c" e "d" do caput poderao tambem ser
aplicadas a CONTRATADA, que em razao do presente contrato:
a)
tenha sofrido condenacao definitiva por praticarem fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
b)

tenha praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao;

demonstre nao possuir idoneidade para contratar corn a CONTRATANTE em
c)
virtude de atos ilicitos pradcados;
Paragrafo oitavo - A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em
processo administradvo que assegurata o contraditOrio e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/1993 e, s bsidiariamente, na Lei n°
9.784/1999.
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Paragrafo nono - A autoridade competente, na aplicacao das sancoes, levara ern
consideracao a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o
dano causado a CONTRATANTE, observado o principio da proporcionalidade.
Paragrafo decimo - As penalidades aplicadas serao obrigatoriamente registradas no SICAF,
sem prejuizo das demais cominacCies legais.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISA.0
A inexecucao total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisao, conforme disposto nos
artigos 77 e 80 da Lei no 8.666/1993.
Paragrafo primeiro — A rescisao deste contrato pode set:
a)
determinada pot ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos
enurnerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei no 8.666/1993, notificando-se a
CONTRATADA corn a antecedencia minima de 30 (trinta) dias, salvo quanto ao inciso
XVII.
b)
amigavel, pot acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitacao,
desde que haja conveniencia para a CONTRATANTE.
c)

judicial, nos termos da legislacao vigente sobre a materia.

Paragrafo segundo — A rescisao adrninistrativa ou amigavel deve ser precedida de
autorizacao escrita e fundamentada da autoridade cornpetente.
Paragrafo terceiro — Os casos de rescisao contratual devem set formalrnente rnotivados nos
autos do process°, assegurado o contraditOrio e a ampla defesa.
Paragrafo quarto - 0 termo de rescisao, sempre que possivel, sera prececlido:
a)

do balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialrnente cumpridos;

b)

da relacao dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

c)

das indenizacoes e rnultas.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FUNDAMENTAcA0 LEGAL E DA
VINCULAcA" 0 AO EDITAL E A PROPOSTA
O presente contrato fundamenta-se na Lei n° 10.520/2002, no Decreto no 5.450/2005, na
Lei no 8.666/1993, de forma subsidiaria, na Lei n° 8.078/1990 — COdigo de Defesa do
Consumidor - no que couber, vinculando-se aos termos do Edital do Pregao Eletronico n°
09/2016 e seus anexos, constante do process° n° 000.194/2016, beim coino a proposta da
CONTRATADA.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS VEDAcOES
vedado a CONTRATADA:
a)

caucionar ou utilizar este instrumento para qualquer operacao financeira;

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

cY
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CLAUSULA. DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos ou situacoes nao explicitadas nas clausulas deste Instrumento serao
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicoes contidas na Lei n.° 8.666/1993 e
suas alteracoes posteriores, bem corno demais regularnentos e nonnas adrninistrativas
federais que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcricoes.
CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA PUBLICAcA0
A publicacao do presente contrato devera set providenciada ern extrato no Diario Oficial da
Uniao, ate o 50 (quinto) dia Util do mes seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo
maxitno de ate 20 (vinte) dias, na forma ptevista no paragrafo Unico do artigo 61 da Lei n°
8.666/1993.
CLA.USULA DECIMA OITAVA - DO FORO
0 foto do Contrato, para qualquer procedirnento judicial, sera o do Distrito Federal, corn a
exclusao de qualquer outro, pot mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questoes
oriundas do presente instrumento contratual.
E para firmeza e prova de assirn haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o
presente contrato, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, nos terrnos do artigo 60 da Lei n°
8.666/1993, o qual, depois de lido, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas,
abaixo nomeadas.
Brasilia, 17 de outubro de 2016.

Pela CONT7T

RICARDO PENA IN EIRO

MARIISENgFERR*I LUCAS
ALVES FILHA

)
Pela C9NTRATAD

JOSE ANTONIO D MIRANDA
TES
TESTEMUNHAS:

Ak6t01 Cd)t,i Quo,
Nome: Ricardo Rodrigues Batista Neves Sampaio
CPF: 037.241.531-80
RG: 2.793-970 SSP/DF

dack4

„du

Nome:
6:airy\Q
CPF: 6-001 j0q_ (02 0 -0
RG: Y-0 SO 3 CI -4..5i5"
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