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Funpresp
CONTRATO N' 009/2020

PROCESSO N' 000320/2019

CONTRATO DE PRESTAÇÃO
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO
PROCESSAMENTO DE FOLHA
PAG.AMENTOS, QUE ENTRE
CELEBRAM A FUNDAÇÃO
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
SERVIDOR PÜBLICO FEDERAL
PODER EXECUTIVO- FUNPRESP-EXE
EMPRESA SIDCONTABIL EIRELI - EPP

DE
E

DE
SI

DE
DO
DO
EA

A FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR
PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO -- FIJNPRESP-EXE. com sede no
Edifício Corporate Financiam Center - SCN - Quadra 02 -- Bloco À -- 2' andar -- salas 201 a
204 Brasília -- DF -- CEP: 70712-900, inscrita no CNPJ sob o n' 17.312.597/0001-02.
doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Diretor de
Àdminisuação, o Sr. CLEITON DOS SANTOS ARAÜJO, brasileiro, solteiro, portador
da cédula de identidade n' 1.675.172, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF sob o n.'
851.631.201-15, residente e domiciliado em Brasília/DF, cargo para o qual foi nomeado
mediante a Resolução do Conselho Deliberativo n' 211, de 29 de junho de 2018, e por seu
Diretor de Seguridade, o Sr. CICERO R.AFAEL DIAS, brasileiro, casado, portador da
cédula de identidade n' 97002492914, expedida pela SSP/CE, inscrito no CPF sob o n.'
629.731 .263-04, residente e domiciliado em Brasília/DF, cargo para o qual foi nomeado
mediante a Resolução do Conselho Deliberativo n' 279, de 20 de setembro de 2019 c da
competência contida no inciso ll do Art. 54 do Estatuto da CONTRATANTE, e dc ouço
lado a empresa SIDCONTABIL EIRELI - EPP, inscrita no CNPI sob o n'
05.6(J4.230/0001-83, estabelecida na .Av. Frederico Grulke 1370. térreo Censo Santa

Xlaúa dc Jetibá/ES -- CEP: 29645-000, daqui por diante designada CONTRATADA, ncste
ato representada pelo seu Diretor, o Sr. SIDNEI BETZEL NAAK, casado, portador da
cédula de identidade n' 1.354.118, expedida pela SPTC/ES, inscrito no CPF sob o n'
070.484.777-92, residente e domiciliado em Santa olaria de Jetibá/ES, resol\-em celebrar o
presente contrato, em confomudade com o que consta do processo administrativo n'
000320/2019, referente ao Pregão Eletrõnico n' 03/2020, nos tempos da Lei n' l0.520. de
17 de julho de 2002, do Decreto n' l0.024, de 20 de setembro de 2019, que regulamenta 21

modalidade Pregão na fomla Eletrõnica, da Lei Complementar n' 123, de 14 de dezembro
de 2006, do Decreto n' 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto n' 3.722, de 09 dc
janeiro de 2001, do Decreto n' 8.538, de 6 de outubro de 2015, do Decreto n' 9.507, de 21
dc setembro de 2018, da Insuuçào Nomiatix a SEGES/NIP n' 03, de 26 de abril de 2018. da
Instrução Normativa SEGES/NIPDG n' 5, de 26 de maio dc 2017. da Lei n' 8.666. dc 21 dc
junho de 1993, das demais legislações correlatas e mediante @s cláusulas e condições
seguintes:
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Funpresp
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJKTO

1. 1 Prestação de sen'iços de operação e execução da folha de pagamentos da Funpresp-
Exe, incluindo a retenção de impostos, o recolhimento de encargos e contribuições, além de
godos os serviços necessários à plena execução dos processos inerentes à folha de
pagamentos, abrangendo todos os tipos de vínculos existentes, obsen'ando as especificações
do certame licitatório, bem como os normativos e a legislação aplicáveis.

1 .2. Este termo de contrato xnncula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo, e
à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. CLAUSULASEGUNDA-DOVALORDO CONTRATO

2.1. A CON'r'RATANTE pagará à CONTRATEI)A pela a prestação dos serviços o
valor global (anua]) de R$ 44.900,00 (quarenta e quatro mil e novecentos reais).

2.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e inda'ctas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos, encargos sociais, trabalhistas
pre''idenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO3.

3.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar de 22/04/2020,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses,
nos termos do incisa ll do art. 57 da Lei n' 8.666/1993.

3.2. Este conuato poderá ser alterado na forma do art. 65 da Lei n' 8.666/1 993.

3.3 Este contrato poderá set rescindido, por interesse de qualquer das partes, mediante
aviso formal com antecedência mínima de 90 (noventa) dias.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA4.

4.1. .X despesa com a execução dos serviços de que Eram o objeto, correrá à conta do
])lano de Gestão Administrativa da CONTRAT.ANTE para o exercício de 2020

4.2 Nos exercícios seguintes as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos
p'óprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de
cada exercício tinanceuo

5. CLAUSULAQuINTA-DO PAGAMENTO

5.1 0 prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele rede.entes
encontram-se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/NIP n'
5 2017

6. CLÁUSULASEXTA-DOREAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo a este Contrato.
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Funpresp
7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SER'VlçOS EFTqf' A T T7 A r' A fl
A X h.F \.pJL X R.#XZ.fZ X\#a XV

7.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTR.À.T.ÀD.â., os
materlats que serão empregados e a âscalização pela CONTR.X.TENTE sào aqueles
previstos no Tempo de Referência, anexo do Edital.

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA
CONTRAT.ADA

8.1. As obrigações da CONTR.ATENTE e da CONTR.ATADA sào aquelas pre'ç'istas no
I'el:mo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

9.1. .Às sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Temia de
Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA- DA RESCISÃO

1 0.1. 0 presente termo de contrato poderá ser rescindido:

10.1.1 por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nas situações previstas nos incisos
l a Xll e X'\'ll do art. 78 da Lei n' 8.666/1993, e com as consequências indicadas no art. 80
da mesma Lei, scm prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência
anexo ao Edital; e

lO.1.2. amiga\-elmente, nos termos do art. 79, inciso 11, da Lei n' 8.666/1993.

l0.2. Os casos de rescisão contratual serão fomlalmente motivados. as
CONTR.ATADA o direito à pré\-ia e ampla defesa.

l0.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administratix-a prevista no art. 77 da Lei n' 8.666/1 993.

l0.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de:

l0.4.1 balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

1 0.4.2. relação dos pagamentos Já efetuados e ainda devidos; e

1 0.4.3. indenizações e multas.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS VEDAÇÕES
1 1 .1. E vedado à CONTRATADA:

1 1.1 . 1 caucionar ou utilizar este tempo de contrato para qualquer operação 6manceira; ou

11.1.2. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTR.\T 4.NTE, salvo nos casos previstos em lei. '

U. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES
12.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lci n'
8.666/1993

segurando-se l

reger-se-ão pela disciplina dci
n
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12.2. .A CONTR.ATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições conuatuais, os
acréscimos ou supressões que se querem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do \-dor inicial atualizado do conuato.

12.3. .Xs supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes conuatantes poderão
exceder o limite de 25'/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOSB.

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CON'r'RÀTANTE, segundo as disposições
contidas na Lei n' 8.666/1993, na Lei n' l0.520/2002 e nas demais normas aplicáx-eis e,
subsidiariamente, nas nomlas e princípios gerais dos contratos

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbira à CONTRATANTE providencia a publicação deste instrumento, por
estrato, no Diário Oâcial da União, no prazo previsto na Lei n' 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

14.

15.

15.1. Fica eleito o foro da Seçào Judiciária do Distrito Federal -- justiça Federal. com
exclusão de qualquer ouço, por mais privilegiado que seja para dii:imir quaisquer questões
oriundas do presente instrumento contratual.

Para Gumeza e validade do pactuado, o presente contrato foi la\-fado em duas vias de igual
teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Testemunhas

Nnmp

H

Nome:
RGN'
CPFN'

RG N' .hc\00qCX) mG
cpr N' Jol J3z 5ql õ6
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ANEXO l DO CONTRATO N' 009/2020

TERMO DE REFERÊNCIA

1.

1.1

OOOBJKTO

Contratação de empresa para a operação e execução da folha de pagamento da
Funpresp-Exe, incluindo a retenção de impostos, o recolhimento de encargos c
contribuições, além de todos os serviços necessários à plena execução dos processos
inerentes à folha de pagamento, abrangendo todos os tipos de vínculos existentes,
obser\-ando as especificações deste documento, bem como os normati\os e a
legislação aplica\-eis.

De\-em ser consideradas na operação e execução da folha de pagamento as
especificidades e regime de emprego a que estão submetidos os empregados da
F'unpresp-Exe, assim como os dirigentes, servidores e empregados públicos cedidos,
os conselheiros, autónomos, membros de comités, estagiários e jovens aprendizes,
cabendo à Funpresp-Exe fornecer as informações necessárias e os fitos normati\-os
internos que, no seu âmbito, regem as relações trabalhistas e/ou de vínculo, bem
como as respectivas infoi:mações necessárias para dar suporte à criação, implantação
e manutenção dos serviços descritos neste documento, competindo à Contratada
conhecer e aplicar na prestação dos serviços a legtslaçào \ igente aplica\-el a cada caso.

O preço final de'ç'erá incluir todos os valores que serão cobrados da Funpresp-Exe
para a prestação de serviços durante a 'ç'agência do contrato.

Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n'
9.507, de 21 de setembro de 201 8, constituindo-se em atividades materiais acessórias.
instrumentais ou complementares à área de competência legal da entidade licitante,
não inerentes às categorias ftlncionais abrangidas por seu respectivo plano dc cargos.

A prestação dos sen'aços nào gera vínculo empregadcio entre os empregados da
Contratada e a Funpresp-Exe, vedando-se qualquer relação entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinação direta.

l .l . l

1.2

1.3

1.4

2.

2.1

DAJUSTiPiCATIVA

.A Funpresp-Exe não dispõe de ferramentas e recursos para a execução desses
serviços por meios próprios, cujas ati\idades acessórias, instrumentais e
complementares, tem sido objeto de terceii:ilação desde implantação da entidade
objetix-ando o apoio à execução de suas atividades ãnalísticas, em consonância com a
legislação que rege a matéria.

Importa registrar que a Secretaria Especial e Pre\-idência e Trabalho do blinistério da
Economia, por meio da Portaria n' 1.419, de 23 de dezembro de 2019, consolidou o
Sistema de Escrituração Digital das
Trabalhistas, o sistema eSocial. Segundo o
relati\-as aos e\-entes inerentes ao ]eiaute do e-Social, denominados S-1 200 a
será obrigatório para a Funpresp-Exe a partir de 8 de

Obrigações Fiscais, Pre\-idenciárias e

o envio das informacõcsnoiniatlx'o
S-1299

abro de2020S

\
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Funpresp
Ocorre que a transmissão dos dados do eSocial requer a udlizaçào de sistema de
fruta de pagamento conãgurado para a Uansferência dos respectivos arqui\-os. Assim
sendo, considerando que a Funpresp-Exe ainda nào possui essa ferramenta pal'a a
transmissão das informações, tal incumbência Hícará a cargo da empresa contratada
para a execução dos serviços definidos no escopo desta contratação.

Neste contexto, levando em conta que o coBUato celebrado com a atual prestadora
dos serviços expirar-se-á em 21/04/2020 e considerando que a entidade nào dispõe
de recursos e ferramentas para a cxecuçào dos serviços por meios próprios.
confom)e já expusemos, nào possuindo, inclusi\-e, o sistema para a transmissão dc
informações do eSocial, torna-se imperiosa a de realização de no\-a contratação.

2.4

3.

3.1

DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PROCESSO DE FOLHA DE
PAGAMENTO

O processo da Folha de Pagamento é composto pela geração de 12 folhas tnensais
(nelas incluídas as folhas de suporte à folha mensal, tais como follaa de remuneração
variável, adiantamentos, rescisões, complementos e férias) e l folha de 13' salário,
além do processamento das demais obrigações acessórias relacionadas, tais como
cálculo e emissão de relatórios necessários ao recolhimento/declaração de impostos,
benefícios, encargos sociais, direitos trabalhistas e previdenciáúos.

\. Folha dc Pagamento dex-erá ser segmentada por centro de custo, quais sejam:

pessoal próprio, pessoal cedido, dirigente próprio, dirigente cedido; e também por
tipo de vínculo com a fundação, quais sejam: empregados do quadro permanente,
dirigentes, empregados e servidores cedidos pela adminisuaçào pública, empregados
contratados temporariamente, conselheiros, membros de comitês, estagiários, jovens
aprendizes e autónomos.

O reghne de emprego da Funpresp-Exe é o da Legislação Trabalhista (CLT).

Há (direitos concedidos aos empregados por Acordo Coletivo de Trabalho (.â.CI) c
normatn'os intemos.

3.3

3.4

Os servidores e empregados públicos cedidos pela administração pública à Funpresp-
Exe recebem parte de sua remunemção pelo órgão de origem (remuneração do cargc
efetivo) e parte pela Funpresp-Exe (cargo comissionado), confomae opção, scndo-
Ihes resguardados os direitos específicos do vínculo estatutário, que não
necessariamente coincidem com os direitos expressos na Consolidação das Leis
Trabalhistas e legislação correlata

Os relatórios da folha de pagamento deverão apresentar subtotais específicos para
cada um dos grupos citados no subitem 3.2.

3.6

3.7
O processamento da folha de pagamento deverá obedecer a cronograma próprio,
previamente estabelecido pela Funpresp-Exe, de forma a possibilitar o pagamento
sem atraso e respeitando os prazos de antecedências dos normativos internos da
Funpresp-Exe.
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H

4.

4.1

4.2

4.3

DAS DEFINIÇÕES

Empregados do quadro permanente - conüatados por prazo indeterminado, sujeitos
ao período de experiência de 90 (noventa) dias, regidos pelo regime CLT.

Cedidos empregados ou servidores públicos designados para ocuparem cargo dc
gestão na Funpresp-Exe, mediante cessão, na forma do Decreto n' 9.144/2017. O
pagamento do salário é feito de acordo a opção apresentada pelo cedido.

Conselheiros servidores públicos federais que ocupam vagas nos conselhos
deliberativo e fiscal. Nào possuem vínculo empregatício, mas de\-em constar no
cadasuo e na folha de pagamento para recebimento dos honorários por participação
em reunião, inclusive com a geração e disponibilização de comprovante de
pagamento e declaração de rendimentos.

Nlembros do comitê de auditoria -- pro6lssionais sem vínculo empregatício com
mandato definido. De\-em constar no cadastro e na folha de pagamento para
recebimento dos honorários por suas atividades, inclusive com a geração c
disponibilização de comprovante de pagamento e declaração de rendimentos.

Dirigentes - sen'idores federais cedidos que exercem a função de diretor.

4.4

4.5

4.6

4.7

Estagiários - estudantes com bolsa-estágio concedida pela Funpresp-Exe e
administrada por meio de empresa terceirizada. Não há vínculo empregatício.

Autónomos - pessoas contratadas para prestação de serviços di\-ersos à Funpresp-
Exe, com pagamento efetuado por meio de Recibo de Pagamento Autónomo -- R]'-\
(relatório de pagamento gerado pelo sistema da folha).

jo\:em aprendiz contrato de aprendizagem, sob regime de trabalho especial, na
forma da legislação.

4.8

5

5.1

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO PELA
CONTRAT.ADA-ESTRUTURA

Os serviços serão executados fora do ambiente da Funpresp-Exe. Na fase inicial dos
serviços, dex-erá ser designado representante da Contratada para a obtenção das
informações/dados necessários e indispensáveis à agilizaçào do processo, com l-iscas
a garantir o êxito da implantação da folha em tempo hábil.

Os serviços serão executados pela Contratada, nas suas instalações e utilizando-se dc
infraestrutura de equipamentos e pessoal próprios, com vistas a manter a
disponibilidade dos processos necessários à execução plena dos serviços da folha dc
pagamento. Caso a Contratada ou a Funpresp-Exe sintam necessidade,
eventualmente, os serviços poderão ser prestados nas dependências da hndaçào com
auxílio do responsável técnico do processo de folha de pagamento.
A Conuatada dex-erá:

5.2

disponibilizar infraestrutura de conexão com
o acesso de forma ininterrupta e com bom d-

:ncia que p( rnuta
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Funpresp
b)

')

responsabilizar-se por todos os custos com licenças, sofnxares, aplicativos, serviços
de rede, hospedagens, domínios de internet, inclusive obi:igaç(5es financeiras, ãscais e
custeio de qualquer ordem;

disponibilizar suporte técnico 8 x 5 (oito horas por dia em cinco dias da semana),
compreendido enfie 9 às 18 horas, via telefone e internet (atendimento o//#//r
síncrono), para dirimir dúvidas de caráter operacional de processos inerentes à folha,
sem limite de tempo e número de atendimentos;

d)

.)

D

d

disponibilizar pessoal técnico capacitado para participar de reuniões eventualmente
con\-ocadas pela Funpresp-Exe;

(disponibilizar um sistema de atendimento de demandas urgentes, que de\-em ser
atendidas em até 4 horas úteis de trabalho;

rcalizar as manutenções do sistema sem prejuízo da disponibilidade das
operações/gestões do processo de geração da folha; e

comunicar à Funpresp-Exe, formalmente, com antecedência mínima de dois dias
úteis, as informações sobre manutenção e os impactos/melhorias no sistema
utilizado para geração da folha, bem como da paralização dos sen'içou por qualquer
moa\'o.

6

6.1

DASESPECIFICAÇÕESDOSSERVIÇOS

A Contratada deverá realizar os procedunentos descritos a segura, seno pre)uízo dc
outros que vierem a ser julgados necessários aos serviços contratados durante a
vigência do contrato:

Todos os documentos deverão ser escritos na língua portuguesa brasileira.

Disponibilizar documentos gerados pelo sistema da folha de pagamento, para
impressão local ou para serem gerados em diversos formatos (PDF, HTNIL, DOC e
XI,s)

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.3.1

Atualizar automaticamente regras de negócio, conforme legislação trabalhista,
prcvidenciária e tributária, sem necessidade de acionamento pela Funpresp-Exe.

Caso seja necessária realização de alteração de parâmeuos de cálculos, definidos
intemamente pela Funpresp-Exe ou por meio de Acordo e/ou Con\-ençào Coletix-a
de Trabalho, a Contratada será demandada formalmente para os devidos a)ustes.

Configurar termos/documentos (atestados, declarações, contratos, etiquetas,

formulários etc.), conforme legislação trabalhista e solicitação da Funpresp-Exe.

Gerar arquix-os de remessas das integtações contábeis e bancárias.

Controlar a\-isos de vencimentos de contratos fumados, inclusive período de
experiência, férias e rescisões.

Identificar divergências entre os documentos funcionais e o Cadastro de Pessoas

Físicas - CPF e o Cadasuo Nacional de Informações Sociais - CNIS, a 6un de nào
no eSocial.

Naak

6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.1.7

6.1.8
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6.1.9

,)

b)

Quanto à admissão, de\-erá

processar admissão de empregado em qualquer época do mês (independente do
processamento da folha tnensal);

adrrütir diversos tipos de vínculos: i) CLT (contratação de concursados e
comissionados); ii) ingresso de empregado e sen'odor cedido; iii) conselheiros; iv)
membros de comitês; v) estagiários; «i) jox-em apren'liz; «ii) autónomos (RP.4); e ''iii)
contratos temporanos;

.)

d)

registrar o empregado/cedido/conselheiro/membro de comitês/estagiário/jo\-cm
aprendiz conforme dados requeridos pela legislação;

gerar e disponibilizar para impressão o contrato de trabalho, a declaração de
dependentes para IRPF, as autorizações e declarações definidas pelos normativos
internos da Funpresp-Exe, as achas de registo, etc.

6.1.10

,)

Quanto às férias, dex-erá:

administrar férias, contemplando as peculiaridades da Funpresp-Exe, constante na
legislação trabalhista, no .Acordo Coletivo de Trabalho e normati\-os internos, assim
como as peculiaridades relativas às regras de féi:ias dos sen'idores e empregados
públicos cedidos; e

b)

6.1.11

emitir aviso de x-encimento de dois períodos aquisiti\;os, ao empregado, chefia
imediata e gestor de pessoas, com antecedência de 60 (sessenta) dias.

Quanto à rescisão, dex;erá:

,) processar a rescisão e cálculo das verbas rescisórias, inclusive encargos, em qualquer
época do mês (independente do processamento da folha mensal), no prazo
estabelecido no cronograma elaborado pela Funpresp-Exe.

controlar e emitir o aviso dos profissionais com estabilidade, incluindo o período; eb)

.)
d)

consolar aviso pré\-io;

enviar os formulários necessários à homologação de rescisão de contrato de trabalho
conforme definido no plano de trabalho a ser elaborado pela Funpresp-Exe; e

e)

6.1.12

,)

realizar processo para concessão de seguro-desemprego.

Quanto aos dados cadastrais dos empregados, deverá:

registar alterações de dados como censo de custo, promoções, funções,
transferências, substit:uições, salário, jornada de uabalho, remanejamento interno,
com repercussão em todos os cadasuos e relatórios; e

b)

6.1.13

emitir arquix-o (etiqueta) para atualizaçào dos registros obrigatórios da Carteira dc
I'rabalho (c'rps).

Quanto às movimentações e cálculos da folha de pagamento, dex-erá:
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')
d)

reprocessar folha de pagamento para correções, caso necessário;

gerar arquivos de provisão de férias e 13' salário, segregado por tipo de
vínculo/censo de custo.

6.1.14 Registrar e processar os afastamentos/licenças
saída/retorno e meti\-o do afastamento.

dos empregados com data dc

6.1.15

6.1.16

Incluir e processar proventos e descontos relacionados aos benefícios oferecidos.
conforme especi6lcado pela Funpresp-Exe

Gemr e disponibilizar arquix-os para impressão nos formatos das guias de Imposto dc
Renda, FGTS, INSS, Contribuição Sindical e do informativo CAGED, bem como
outros relatórios obrigatórios que vierem a ser exigidos pela legislação, caiu
respectivo protocolo de transmissão.

6.1.17 Processar rotinas anuais e gerar relatórios e arquivos oficiais específicos para a DIRÁ
(incluindo informes de rendimentos) e REIS

Gerar, enx:iar e controlar arqui\ os declaratórios para o eSocial.6.1.18

6.1.19 Gerar arquivo de crédito de salários em conta obedecendo os leiautes do Banco do
Brasil, Caixa Económica Federal e outros bancos mediante necessidade da
Contratante;

6.1.20

6.1.21

Emitir relatórios descritos no Anexo ll e ouros que vierem a ser solicitados pela
Funpresp-Exe ou exigidos em lei.

Fornecer acesso remoto por meio de sítio na internet, de\endo a Contratada
possibilitar aos empregados da Funpresp-Exe e demais profissionais elencados no
subitem 3.2. deste documento a realização de consulta e impressão de, no mínimo:

a)

b)

contracheques;

recibo de férias; e

.)

6.1.22

declarações de rendimentos anuais

Controlar cronograma de execução das tarefas e datas-limite para procedimentos da
folha de pagamento conforme prazos definidos no Anexo' ll e/ou definidos na
legislação.

\presentar, quando solicitado, memória de cálculo das folhas individuais e/ou
rubricas específicas, com detalhamento de fómtulas e base legal.

À Contratada de\-erá manter processo de folha de pagamento permanentemente
atualizado quanto aos aspectos e exigências legais de natureza trabalhista.
previdenciária, civil e fiscal.

6.1.23

6.1.24

7

7.1

DA CUSTOMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E DOS PRAZOS

executar as atividades a seguir elencadas, conforme
sem prejuízo dc outras

dos servicos

9

1 o
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Parametrizar e conãgurar processo de folha de pagamento da Contratante,
observando o seguinte:

,) efetuar o le\:andamento das regras necessárias à paramet:rização dos eventos junto à
Funpresp-Exe;

b) elaborar o Planejamento de Trabalho contendo os eventos, regras e classificação
contábil, confom)e le\-antamento efetuado;

.)

d)

apresentar o Planejamento de Trabalho à Funpresp-Exe, eín até 5 (cinco) dias úteis
após assinatura do contrato, para õms de homologação;

do processo em conformidade aorealizar a parametrização e con6igutaçào
Planejamento de Trabalho;

.) efetuar a importação de dados do processo utilizado na empresa anterior
imediatamente à assinatura do contrato;

9

©

efetuar testes (simulação) para detectar inconsistências e soluciona-las;

atestar a conformidade do sistema e apresentar relatórios e documentos gerados para
a Funprcsp-Exe; e

treinar c fornecer todo material didático necessário na sede da Funpresp-Exe.h)

7.3.

7.3.1

Processar/Rodar a Folha de Pagamento.

Os serviços elencados no subirem 7.2 de\-ergo estar concluídos no prazo de até 30
(trinta) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato.

Todos os custos necessários à implantação dos serviços, inclusix-e despesas com
deslocamento, serão pro\ridenciados pela Contratada.

7.3.2.

8

8.1

8.2

DO ACESSO DA FUNPRESP-EXE ÀS INFORMAÇÕES

Caberá à Contratada disponibilizar à Funprcsp-Exe o acesso inerente aos serviços
prestados, por meio de sítio na / /reze/, com todos os processos de scgurança
necessários para garanta total sigilo da informação disponibilizada.

Esses acessos dex'ergo ser permitidos por meio de navegadores disponíveis no
mercado, tais como IE, Chrome e FireFox em suas últimas versões de rotina a inserir
dados, realizar consultas, imprimir documentos, guias, recibos e relatórios pela
Funpresp-Exe, quando necessário.

9

9.1

DOACORDODENIVEISDESERVIÇOS

.\ Conuatada deverá observar os prazos máximos para a prestação dos serviços, bem
como para a realização de alterações e correções, a contar da formalização da
demanda com o fornecimento de todas as informaç(5es necessárias pela Funpresp-
Exe, conforme quadro a seguir:

T

2 9ilri - (li(i i) 2{i2tUy7tu l
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ITEM ! EVENTO
PRAZOS 0

D A n A IÍY T; f'T TT' A f))''--

30 horas úteis

8 horas úteis

+ horas úteis

8 horas úteis

12 horas úteis

16 horas úteis

Processamento da folha geral (mensal e 13' salário)

Processamento de folha individual (férias/rescisão)

Até 7

de 7 a 15

de 15 a 20

Acima de 20

À,Iteracões e conexões

nos serviços prestados

9.2

9.3

Os prazos descritos acima deverão ser observados em conjunto com os dcHuudos
no Anexo ll deste Tempo de Referência.

Ainda em relação ao Acordo de Níveis de Sen'aços, para outras demandas nào
especificadas no quadro acima, a contratada de't erá executei as ati\-idades

objetivando atender os prazos legais e os prazos deâtnidos pelo fiscal do contrato,
que se pautará na razoabilidade e proporcionalidade para de6lnu tais prazos e, em
especial, as demandas consideradas urgentes.

10

l o.l

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE

.As empresas, regisrradas ou não no SIC.AF, deverão comprovar a quali6icaçào
técnica, conforme abaixo:

l o.l .l

lO.1.2

Registro regular no Conselho Regional de Contabilidade do Estado onde se situa
a licitante.

.Atestado(s) de capacidade técnica em nome do licitante, expedido por pessoa
jurídica de direito público ou pti'ç'ado, que comprove a execução de serviço
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.

O(s) atestado(s) deverá(ão) se referir aos serviços de processamento de folha dc
pagamento para, pelo menos 75 (setenta e cinco) empregados, nào sendo
admitido o somatório de atestados.

lO.1.2.1

lO.1.3 Representação em Brasí]ia/DF, dotada de infraestrutura técnica e operacional
adequada, com recursos humanos qualiâcados, necessários e suficientes para a
prestação dos será-içou, devendo a empresa, caso não tenha representação em
Brasília/DF, apresentar declaração de que instalará escritório ou GMal no pt-azo dc
até 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura do conuato.

Declaração de que possui suporte adminisuativo, aparelhamento e condições
adequadas, além de pessoal qualificado, disponíveis para a execução do objeto
H..t. l ;,;t. ,n n

b+\. C) LÍt IX\-XLÍll].a.vV

lO.1.4

11

l l.l

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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12

12.1

DAVIGÊNCIADOCONTRATO

O prazo de vigência do conuato será de 12 (doze) meses, a contam da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessi\-os períodos, até o limite
de 60 (sessenta) meses, conforme dispõe o inciso ll do art. 57 da Lei n'
8.666/1993,desde que:

esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos sen-içou tem
natureza continuada;

,)

b) seja juntado relatório que discorre sobre a execução do contrato, com
infomtações de que os sen,aços tenham sido prestados regulamlente;

seja juntado justificativa e motivo, por escrito, de que a Fundação mantétn
interesse na realização do serviço;

.)

d) sc)a compro''ado que o valor do contrato permanece economicamente x-antajoso
para a Fundação;

haja manifestação expressa da conuatada informando o interesse na prorrogação;
e

.)

0

12.2
seja comprovado que o conuaudo mantém as condições iniciais de habilitacào.

O conuato decorrente da hcitaçào poderá ser alterado, na forma do art. 65 da ],ei
n' 8.666/1993.

12.3
O contrato, após 120 (cento e vinte) dias de vigência, poderá ser rescindido por
mteressc de qualquer das partes medhnte aviso formal com 90 (noventa) dias de
antecedência.

B
13.1

14

14.1

DOPRAZODEEXECUÇÃODOSSERVIÇOS
Os serviços serão executados na forma prevista nos itens 5, 6, 7, 8 e 9 deste
Femio de Referência.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRAT.ADA

Executar os ser\-iços conforme especificações deste Termo de Referência c de sua

propt»ta, com a alocaçào dos empregados necessários ao perfeito cumprunento
das cláusulas contratuais.

14.2

14.3

Conhecer e aplicar na prestação dos serviços a legislação vigente que trata damatem.

Manter durante toda a vigência do conüato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e quali6lcaçào exigidas na
licitação.

\tender prontamente as reclamações da Funpresp-Exe, prestando os

esclarecimentos dex-idos e efetuando as correções e adequações que se fizeren)
necessanas.

14.4

[;und.lçào dc ])ícvidênci.a

S('tç ( )uadra l Bloco ,\ -- S.ala 9(ll a
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14.5 Comunicar, imediatamente, e por escrito, qualquer anormalidade que \-eri6icar na

execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar sua
execução, apresentando razões Íustificadoras, que serão objeto de apreciação pela
Funpresp-Exe.

Responsabilizar-se por todas as despesas com material, mào de obra, acidentes dc
trabalho, encargos uabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, transportes,
seguros operacionais, taxas, uibutos, contribuições de qualquer natureza ou
espécie e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução dos serviços
contratados, cuja inadmiplência não transfere responsabilidade à Funpresp-Exe

14.6

14.7

14.8

14.9

Sujeitar-se a mais ampla e inestrita fiscalização por parte da Funpresp-Exe

Indicar, formalmente, um proposto responsá't'el pela execução dos ser\:iços, que
será a pessoa de contato entre a Contratada e a Fiscalização da Funpresp-Exe

Reparar, comi:agir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços
em que se veriãcarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

14.10 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Funpresp-Exe ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução do contrato, nào
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a ãscalizaçào ou o
acompanhamento pelo 6lscal do contrato, em confomúdade com o disposto no
art. 70 da Lei n' 8.666/1993, ficando a Funpresp-Exe autorizada a descontar dos
pagamentos de\-idos à Contratada o valor correspondente aos danos sofridos

.Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra
informação acerca das atividades executadas sem prévia autorização da Funprcsp-
Exe

14.11

14.12

14.13

Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os sen-aços avençados.

Cienti6icar o ãscal do contrato, imediatamente e por escrito, a respeito dc
qualquer anormalidade ou inegulatidade verificada na execução dos serviços.

Níanter o sigilo e a confidencialidade acerca das infomiações obtidas, quando da
execução dos serviços.

14.14

14.15 Fornecer, sempre que solicitado, documenuçào que comprove a adoção e
execução de políticas e procedimentos de execução, retenção e recuperação dc
backup, dos dados e informações da Funpresp-Exe, que este)am ein seus sistemas.

Fornecer, sempre que solicitado, cópia dos dados e infomlações da Funpresp-Exc
armazenados em seus sistemas, a ser entregue em média física DVD/pen dri\-e,
diretamente no endereco da Contratada.

14.16

14.17 Fornecer, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência do encerramento do
contrato, base de dados em formato que possibilite e \iabilize a transição da
prestação dos serviços para o fornecedor que \-enha a ser contratado pela
Funpresp-Exe, bem como fornecer o apoio necessário para efetivar a transição.

+

do Scn'idoíPúblico l.'tdçral d(; P(Jcr
l {d.(:orporüct l;inancial (:cnicr

funprcsp.cum.br

le\c-

aril) 21i3iL97tK



Funpresp
14.18

14.19

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos será-içou a
serem executados, em confomlidade com as normas e determinações em x-igor.

'\'edar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que sela familiar de
agente público ocupante de cargo em comissão ou hnçào de confiança no órgão
Contratante, nos termos do artigo 7' do Decreto n' 7.203/2010.

Promox'er a organização técnica e administrati\-a dos serviços, dc modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos c
cspeci6icações que integram este Termo de Referência, no prazo determinado.

Nào pemutil a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, enceta
na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permita a
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ouinsalubre.

14.20

14.21

14.22 Realizar a transição conuatual com transferência de conhecimento, tecnologia c
técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusa\-e, a
capacitação dos técnicos da contratante ou da nova empresa que conúluará a
execução dos serviços.

15

15.1

15.2

DAS OBRIGAÇOES DA FUNPRESP-EXE

'\companhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante
especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei n' 8.666/1993.

Proporcionar à Contratada todas as facilidades para o perfeito fornecimento do
objeto.

15.3 Fornecer as informações necessárias e os fitos normativos, que no scu âmbito.
regem as relações uabalhistas.

Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato, sob os aspectos
quandtatix-os e qualitatix'os, anotando em registro próprio as falhas detectadas.

Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço enüegue em desacordo com as
especificações.

Atestar a nota fiscal/futura correspondente, após realizar rigorosa conferência das
caractensticas dos sen'ecos

15.4

15.5

15.6

15.7 Providenciar o pagamento mensalmente, no preço e nas condições pactuadas,
sobre os quantitativos efetivamente executados, tomando por base os \-alteres
unitários cotados na proposta da Contratada.

Notificar a Contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições,
falhas ou inegularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando
prazo para a sua correçào, certificando-se que as soluç(5es por ela propostas sejam
as mais adequadas.

.Aplicar à Contratada as sanções adminisuati\-as regulamentares e contratuais
quando cabíveis.

15.8

15.9 regulamentares

S(:F< (.)u.lera ") Bloco .\ -- Sala 1{)1 a 2íH
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15.1o Efetuar as retenções uibutárias de\-idas sobre o \-dor da nota fiscal/futura

fornecida pela conuatada, em conformidade com o item 6 do anexo XI - Do
Processo de Pagamento da IN SG/b,{PDG n' 05/2017

Realizar avaliações periódicas da qualidade dos sen'iços, após seu recebimento

Nào praticar aros de ingerência na administração da Contratada, tais como:

exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, de\-ando reportar-sc
sotnente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, excito quando o objeto da
contratação prever o atendimento direto, tais como nos sen-içou de recepção e apoio ao
usuarlo:

15.11

15.12

,)

b)

.)

dirccionar a conuataçào de pessoas para trabalhar na Contratada;

considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio
órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão
de diárias e passagens.

16

16.1

DO ACOMPANFIAMENTO E DA FISC.ALIZAÇÃO

O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na
vcriõcação da confomudade da prestação dos será-aços e da alocução dos recursos
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do a)uste, de\-endo scr
exercidos por um ou mais representantes da Funpresp-Exe, especialmente
designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei n' 8.666/1993 e do art. ll do
Decreto n' 9.507/201 8.

O representante da Funpresp-Exe de\-erá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do conuato.

.A x-eri6icaçào da adequação da prestação do serviço de\-erá ser realizada com base
nos critérios previstos neste Termo de Referência.

,\ execução dos contratos de't'erá ser acompanhada e ãscalizada por meio dc
instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos
mencionados no art. 47 da IN SG/NIPDG n' 05/2017, quando for o caso.

O Hlscal do contrato, ao verificar que house subdhnensionainento da
produti\-idade pactuado, scm perda da qualidade na execução do serviço, dex-crá
comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação
contratual à produt:i\-idade efetivamente realizada, respeitando-sc os limites dc
alteração dos valores conuatuais previstos no $ 1' do artigo 65 da Lei n'
8.666/1993.

O representante da Funpresp-Exe de\-erá promover o registro das ocorrências
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das
cláusulas contratuais, confonne o disposto nos S$ 1' e 2' do art. 67 da Lei n'
8.666/1993.

O descumptimento total ou parcial das demais obi:igações e responsabilidades
assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrati\-as,

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7
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16.7.1 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da

Conuatada, inclusi\-e perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda quc
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material
didático inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, nào implica
em corresponsabihdade da Funpresp-Exe ou de seus agentes e prepostos, dc
conformidade com o art. 70 da Lei n' 8.666/1993.

17

17.1

T)o Pn Fríl)''

O preço de\-erá ptex'er todos os custos e despesas diretas ou indiretas relacionadas
com a prestação de serviços do objeto deste documento, tais como: retnuneraçào
de pessoal, encargos trabalhistas, alimentação, transportes, tributos, folha de 1 3' e
folhas suplementares, dentre outras.

18

18.1

DACLASSIFICAÇAODOSSERVlçOS
O objeto a ser contratado enquadra-se na categoih de serviços comuns, de quc
trata a Lei n' l0.520/2002, por possuir padrões de desempenho e características
facilmente enconuadas no mercado, conforme preceitua o Decreto n'
l0.024/2019

19

19.1

DAS S.ANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Àquele que, quando convocado denso do prazo de validade de sua proposta, nào
retirar a nota de empenho ou documento compatível, deixar dc entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do objeto, comportar-se de modo inidõneo ou cometer fraude ãscal, ficará
impedido de licitar e contratar com a União e, será descredenciado no SIC,â.F, ou
nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XTV do
art. 4' da lei n' l0.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas no edital e neste Tempo de Referência e das demais cominações
legais, sujeitando-se às seguintes penalidades, conforme a gravidade das faltas
cometidas em razão do descumprimento total ou parcial das suas obrigações:

advertência por escrito, quando praticar irregularidades de pequena monta, assun
entendidas aquelas que nào acarretem prejuízos significativos para a Funprcsp-

tnulta:

Exe;

,)

b)

bl)

b2)

d)

de 19b (um por cento) ao dia do \:alar do contrato, até o limite de lO (dez) dias,
totalizando 10% (dez por cento) do x-dor total do conuato;

de 10'/o (dez por cento) sobre o x-dor total do contrato, caso a inadimplência
uln-apasse o 1 0' dia, o que poderá ensejar a rescisão unilateral do conuato;

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Funpresp-Exe, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

l;undaçào dc I'rcx.idCncia (:omplcmc"ltaí do Scnidoí I'úblico l:clt4çl
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d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a .Àdminisuaçào Pública

enquanto perdurarem os motivos detemlinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Funpresp-Exe pelos
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com l)asc
na alínea anterior.

19.2 A sanção de declaração de inidoneidade observará a Política de .â.lçadas da
Funpresp-Exe, facultada a defesa do interessado no respecavo processo, no prazo
de lO (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2
(dois) anos de sua aplicação.

.4s sanções previstas neste instrumento sào independentes entre si, podendo ser
aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas
cabíveis.

19.3

19.4

19.5

A multa de\-erá ser recolhida no prazo máximo de lO (dez) dias comidos, a contar
da data do recebimento da comunicação enviada pela Funpresp-Exe.

No caso de aplicação de multa, a Funpresp-Exe poderá reter a libcraçào ou
restituição da garantia contratual apresentada pela Contratada, de forma a
assegurar o adimplemento da penalidade pecuniária aplacada.

Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá a Contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos
pagamentos eventualmente de't'idos pela Funpresp-Exe. Havendo, ainda, alguma
diferença remanescente, o valor será cobrado administrativamente, podendo,
inclusive, ser cobrada judicialmente.

Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos ser\-icos
advir de caso fortuito ou motivo de forca maior.

.Xs sanções previstas nas alíneas ''c" e "d" do item 19.1 poderão também ser

aplicadas às empresas, em razão do presente contrato:

tenham sofrido condenação definiu\-a por praticarem fraude
recolhimento de quaisquer tl-ibutos;

tenham praticado aros iHcitos, visando frustrar os objetivos da licitação; e

demonsuem nào possuir idoneidade para contratar com a Funpresp-Exe em
virtude de fitos iUcitos praticados.

\ aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
adminisuativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada,
obser\-ando-se o procedimento pre\rasto na Lei n' 8.666/1993, e,
subsidiariamente, na Lei n' 9.784/1 999.

.A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gra\ idade da conduta do infiatoi, o caráter educativo da pena, bcm como o dano
causado à Funpresp-Exe, obserx-ado o princípio da proporcionalidade

As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no SIC,\F, sem
prejuízo das demais

19.6

19.7

19.8

,)

b)

.)

fiscal no

19.9

19.10

19.11

S(:\ (..>u
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2o.1

DO PAGAMENTO

ndo 150
ente de

luntitativo menor!!Q Blês, e será efetuado pela Funpresp-Exe até o dia 20 do
mês subsequente à prestação dos serviços, mediante apresentação com 6 (seis)
dias úteis de antecedência, da nota fiscal/futura contendo o detalhamento dos
serviços executados.

2o.2 Em situações excepcionais em que ocorrer a necessidade dc processamento dc
mais de 150 (cento e cinquenta empregados) para determinado mês, a Contratada
efetuará a compensação até 10% (dez por cento) do total, sem efetuar cobranças
exuas, podendo, no entanto, efetuar cobranças complementares ao total quc
uluapassar 10% (dez por cento) do quantitativo de empregados licitados,
utilizando-se para unto, como parâmetro, o \ dor unitário cobrado na licitacão,
sem qualquer acréscimo nesse valor unitário.

20.3

20.4

O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o ''ateste" pelo
empregado competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da
Nota Fiscal/Fatia apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados.

Havendo erro na apresentação da nota fiscal/futura ou dos documentos
pei:tenentes à conuatação, ou, ainda, chcunstância que impeça a liquidação da
despesa, como por exemplo, obrigação 6lnanceira pendente, decorrente de
penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até quc a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar se-á após a comprc'vaçào da regularização da situação, nào
acarretando qualquer ónus para a Funpresp-Exe.

Será considerada a data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

20.5

20.6

2o.7

Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SIC.4F para
vcri6icar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

Constatando-se, junto ao SIC.AF, a situação de irregularidade da contratada, será
pro''idenciada sua advertência, por escrito, para que, no pmzo dc 5 (cinco) dias,
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa O prazo poderá
ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Funpresp-Exe

Não ha\-endo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
Funpresp-Exe dex-erá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da
regularidade fiscal quanto à inadunplência da contratada, bem como quanto à
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, a Funpresp-Exe deverá adorar as medidas necessárias

20.8

20.9
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20.1o

20.11

Ha\endo a efeti\-a execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada nào
regularize sua situação junto ao SICAF

Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse

público de alta relev:ncia, devidamente Justificado, em qualquer caso, pela
autoridade máxima da Funpresp-Exe, nào será rescindido o contrato em execucào
com a contratada inadimplente no SICAF.

20.12

20.12.1

Qu.ando do pagamento, será efetuada a retenção tributária pre\-isto na legislação
apucavei

.À Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retencào
Uibutária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regule No
entanto, o pagamento âcará condicionado à apresentação de comprovação, por
meio de documento oãcial de que faz jus ao tratamento tributário fa\-orecido
previsto na Lei Complementar n' 123/2006.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nào tenha
conconido, de alguma forma, para tanto, bica convencionado que a taxa clc
compensação 6manceira devida pela Funpresp-Exe, entre a data do vencimento e
o efeth'o adimpleincnto da parcek, é calculada mediante a aplicação da seguhiteformula:

20.13

Eh[ = ] x N x '\rP, sendo:

E),l = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetix-o pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

r = Índice de compensação âmanceira = 0,00016438, assim apurado:
.:X - ]a8.}

:

T).' -- /"ufc /iluuz du zcu u/{t.iÀi -- 696

? . {6 -!eC}

/ : Õ.0a01Ó+38

21

21.1

DOREAJUSTE

Decorridos 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato. o *-,lot
correspondente aos sen-aços poderá ser reajustado aplicando-se o Índice Nacional
de I'reços ao Consumidor Amplo - IPCA - acumulado no período.

])ara 6ns do cálculo do rea)êste anual, será sempre utilizado o índice (IPC.A) do
més anterior ao dos marcos inicial e final. ' ' '

Caso o índice estabelecido
forma não possa mais ser
determinado

21.1.1

21.1.2

[ ;ullLJ.lçào dc' ])rcx-idcncta
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21.1.3

21.2

ausência de pre\'irão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerào no\-o
índice oficial, para reajustamento do preço do valor rem,nescente.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será
contado a partir dos efeitos financeiros do ütimo reajuste

No caso de atraso ou nào di\-ulgaçào do índice de reajustamento, o Contratante
p'gare à Contratada a importância calculada pela última x,ariaçào conhccicla.

liquidando a diferença correspondente tão logo sela divulgado o índice de6initi\-o.
Fica a Contratada obrigada a apresentar 'memória de cálculo referente ao
rea)ustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferições amais, o índice utilizado para rea)uste será, obrigatoriamente, o
definitivo.

21.3

21.4

21.5 O reajuste será realizado por apostilamento

22

22.1

a)

b)

DASVEDAÇÕES
E \-edado à Contratada

caucionar ou utilizar este instrumento pala qualquer operação financeira; e

mpel' a execução do objeEO conuatual sob alegação de inadimplemento por
parte da Funpicsp-Exe, sal\-o nos casos previstos em lei. ' '

23

23.1

DAALTEKAÇÃosunJKTivA

E admissível a ftJsào, cisão ou incorporação da conuatada com/em ouça pessoa
jul:ídica, desde que sejam observados pela no\-a pessoa jurídica todos os

j : .' "

requisitos
dc habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e

condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado c haja a
anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

24

24.1

25

25.1

DASUBCONTRATAÇÃO

E \-edada a subcontratação parcial ou total dos sen'iços

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos serão decididos segundo as disposições da legislação pertinente
ao tema, neste caso Lei n' 8.666/1993, Lei n' l0.520/2002 e demais normas
federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n'
8.078/1990, Código de Defesa do Consumidor e normas e princípios gerais doscontratos.

&-
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