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SERVIÇO púsuca “FEDERAL
mms-remo DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PRÓ—REITORIA DE ADMINISTRAÇÃÚ

»R — * .um nª

Contrato de Prestação de Serviços nª
DEMEIHPROAD que entre $i fazem &
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE e a
empresa LIDERANÇA LIMPEZA E CDNSERVAÇÃD
LTDA.

A UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, autarquia Federal, vinculada ao
Ministério da “Educação, cºm sede na Rua Miguel de Frias nº 99, Icaraí, Niterói, Estado do Rio
de Janeiro, doravante denominada CDWTANIE, mªgenta nu CNPJJMF sob o n'ª
28.523,2130001-96, meets: ato representada pela eeu Magnífico Reitor, Prºfessor SIDNEY
LUÍZ DE MATOS HELLO, nomeado pºr Decreto Presidencial publicada no DOU, nº 323, de
lailljãom, portador da cédula de Identidade nº 033360073, expedi—ria pete DetranfRJ, &
Inscritº na (:leth sub o nª 595.549.60?—49, e a Empresa LIDERANÇA LIMPEZA E
CONS-ERVÁÇÃD LTDA, inscrita na CNPJIMF Sab ntº 00.481iB4DIDDDI—SB, com sede à Rua
Antônia Mariano de Souza, TIE -— “Ipiranga — São José ªª sc —- CEP: 38411-510, neste
ato representada peio, Sr. WILLIAN LOPES DE AGUIAR, portador da Çéduia de “Identidade
n.ºª 3.975.588, expedida pela SSPJSC & do CPF,/MF 11.9 02338119961, doravante
denominada CDNTRATADAt resolvem celebrar este Contratº em funfarmidaae cam D que
consta do Prºcesao Administrativa n,“ 2306500641223'2016—96, referente ao Pregão nº
DZJZGIHAD, com fundamento na “Lei 105102062, Decreto nº 3.555/2UOIJ. Decretº 5.450,
Decreto 3.9'31f01, subsidiada pata Lel nº 855633 & alteraçães, passando a Termo de
Referência e a proposta de CDNTRATRDA, Endependentemente de sua transcrição, a fazer
parte integrante e complementar deete Instrumenta, que será regido pelas cláusulas e
condições seguintes:

1 CLAD-SUM PRIMEIRA ' OBJETO DO CDHTRÃTO

1.1 . O presente Contrato— tem pur objeto a contratação de empresa especiaiízada na
gastªm de pessoal para fºrnecimento de mãº de obra tercelrízada, visandº à
prestação de serviço continuado. em constrangem para atender ls necessidades de
várias Unidades da Universidade Federal Fiumlnense, conforme especlncações
cºntidas no Termo de Referência e Anexo:; do Pregão n..“J DZIZOIHAD, que passam
a fazer parte Integrante deste; independentemente de transcrição.

2 CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CQNTRATD

2,1- Para a exemção das s—ewtçns cnntratados rica ajustada & preçº glºbal de R$
.54DIQBDMÚ (quinhentos e quarenta mil, novecentna a- cliente reais),.
conforme Proposta Comercial apresentada nas condições de Pregão Eletrônico 11.0
UZIZDIWAD,

2.2- Pelo-5 serviços rntttt:t.ntan«::Ei a CONTRATANTE pagará a valer mangal de R$
45.031,66 [quarenta e cinco mil, oitenta e um reais e sessenta e seis
centªvos) perfazendo a montante globe! anuaí de R$ 540.930,00 (quinhentos e—
quamnta mil, nove-centos & oitenta reais), estando neie incluí—das todas ae
despesas necessárias à sua perfeita execuçâo,
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3.3 - As despesas decorrentes da execução dos serviços,. objeto deste Cºntrate.
cºrrerão por conta. das recursos da fonte 0112, na elemento de despesa 339037,
cujo comprometimento foi feito atzevés da Nota de Empenhd nº 201'7N5300335, da
qual. uma dama e entregue & CGMMTADA neste ato.

3 CLÁUSULA TERCEIRM — GARANTIA DE EXECUÇÃO

3.1- A CONTRATADA apresenta garantia de execução dos serviçºs era contratados, I'lD
valor que. corresponde a. 5% (cinco por centº) de valor glehal contratado. de acºrdo
com e previsto na art. 55 da Lei 365533. cujo documenta comprovando a
operaçâe fel apresentado pela CDXTRATeDe. conforme especificada abaixo e cuja
cópia faz parte integre-nte- deste termº:

3.1.1 - A garantia é na modalidade de segure garantia, cuja apólice n.“
01414201780015??50054921, fºi emitida pela Barkley internatlonal do
Brasil Seguros, CNPJ lºl.—“* 015235441'0001-39. comu garentidara, no
valºr de R$ 27.049,90 (vlnte e sete mll e quarenta e nove reais]. emitida
em EMEA-RGD“.

3.1.1.1 ._. A modalidade segure garantia somente será acelta. se
contemplar todos os eventos Indicadºs me sueltem 3.5 abalm;

3.2- 'Se a valor da qal-anda fer utilizado em paga-mente de qualquer ºbrigação.
lncluslve Indenização & terceiros., a CONTRATADA, desde já, se dbrlga— a efetuar a
respectiva reposiçãº, no preza máximo de 5 [cinco)- dies, a contar da data do
recebimento da com-unlcaçâo da CONTRATANTE.

3.3- Em case de alteração do valor do contrato ou prorrogaçãº de prazo, a
CONTRATADA fica obrigada a apresentar neve garantia na mesma mºdalidade da
anteriºr ou complementar à já existente, no prazo máximo de 5 (cinco) ellas 'a
contar da data da alteraçãº de valor contratual.

3.4» A validade da garantia. qualquer que seja a modalidade escºlhida. deverá
abranger um per—lada de mais 03 (três) meses após o termino da vigência
cºntratual;

3.5 -— Pa garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escºlhida, a pagamento de:

3.5.1 — prejuízo advinda da não cu-mprlmenta de objeto do. contrato e da não
adhmplementú das demais ºbrigações nele previstas:

3.5.2 - prejuízos causadºs à CONTRATANTE eu terceiro, decorrentes de culpa
ou dela durante a execuçãe do contrato:

3.5.3 * as multas meratõrias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a
CONTRATADA;

3.5.4 — obriga-gaitas trabalhistas, Fiscais e previdenciárias de qualquer natureza,
não honrarias pela CDNTRATADA.

3.6- A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da CDNTRATANTE, na Caixa
Econômica Federal,. com correção monetária.

3.?- A CONTRATANTE nãº executará a garantla na ocorrência de uma eu mais eas
seguintes hipóteses:

33.1 - caso fortuito ou força mal-ar;,

3.7.2 - alt-ereçãº. sem prévia anuência da seguradºra.. das etarlgações
mntratuais;

3.7.3 = descumprimento das obrigações pelo contratada decºrrentes de atos ou
Iates pratlcades pela Administraçãº;

332.4 - etes ilícitas dolo-sas pratlcadds paar servidores da Administração.
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3.6“ Nãº serão admitida-5 outras hipóteses de não execução da garantia, que não as
previstas anterinnnente;

3.9- Após a execução do mnh-alto. será verificado o pagamento das verbaa rescisória
decºrrentes da contratação, ou & realocação dos empregadºs da CONTRATADA em
outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra & interrupçãu do contrato
de trabalho.

3.10 — Caso a CONTRATADA nãº logra efetuar uma das comprovações. acima
indicadas até o Fim do Segundo mês após o encerramento da vigência contramal, a
CONTRATANTE poderá utilizar cs valor da garantia prestada para realizar o
pagamento direto das verbas reacisórias aos trabalhadores alocadºs na execução
contratual, conforme arts. IE?—A & 35 da Instmçãe Normativa SLTUMPOG nº 2. de
2003.

3.1 1 — Será cºnsiderada extinta a garantia:

25.11.1- cum a devolução da apóiim, carta fiança ou autorizaçãº para º
levantamentº de importâncias- depositadas em dinheirº a titulo de
garantia. acompanhada de cieclaração da CDNTRATANTE. mediante termo
circunstanciado, ªe que & CDNTRATADA cumpriu tºdas as. cláusulas do
contratº;,

111.2— no prazo de 90 ino-venta) alias após o término da vigência, caso &
CONTRATANTE não comunique & ocorrência da siniâtms;

3.11.3— A garantia tzu seu saldo será liberado ou restituído, & pedido da
CONTRATADA, na pra-zu de até ? (sete) dias cºnsecutivos aº término da
vigência do contrato.

3.12 — A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou
todas as verbas rescisória-3 trabalhistas decorrentes da contratação. e que, caso
esse pagamento nãº ocorra até a fim da segundo mês após o encerramento da
vigência contratual; & garantia será utilizada para o pagamento classess verb-35
trabalhistas diretamente pela CONTRATANTE,. conforme estabelecido na alinea “H"
do inciso XIX do art. 19, da Instrução Normativa n.“ 0612013 da SLTI do MPOG.

4 CLÁUSULA QUARTA - nn. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA vmcumçâo AD EDITAL &
A PRDPDST'A

4.1 D presente contrato“ fundamenta-se:

4.1.1 — na Lei nº 10.520,4'2002, no Decreto n,.“ 5.4501'2005 & na Lei
Complementar nº 1232006:

4.1.2 * subsidiariamente, na Lei mº 8.56-61'1993.

4.2- O presente contra—to VÍNCUJªªSE aos termos:

4.2.1 — no edital do Pregão Eletrônico niº DZJZOIWAD, constante do prºcessº
n.º 2306.51.0-00827i20-17—l31;

4.2.2 —' na proposta vencedora da CDNTRATADA.

& cmusuu QUINTA - namrançães DA CONTRATADA.

5.1 — Constituem obrigaçãeg da CDNTRATADA:

5.1.1 -— Reapeitar e cumprir as determinações ou orientações cºntidas no
”Termo de Referência do Anexo I do edital de Pregão eletrônico nª
D'ZJZDITMD ou no anexº III da EN imº 05 da 2302212013;

5.1.2 & Autorizar % CONTRATANTE & reter a qualquer tempo, a garantia de
execução das sewiços prevista neste termo contratual ou & descontar
das faturas & eia devida, os valores não adimpiidos aos trabalhadºres, ' !!
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5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.1.7

5.1.8

5.1.9

Fls.__________,___,,
Prece-sse n.“ 23059.DDDBZ.F!ÉÚ1?-ai

para que esta efetue diretamente o pagamentº dos seus saláriqs e
demais verbas trabalhistas, bem tema das centribuições previdencierias
e do FGTS, conforme previsto na EN n.“ 06 de 23/Deaj2013;

'- lndicar preposto respºnsável pela solução de assuntos relativºs ai:-s
seus empregados, devendo este cemparecer a sede da CONTRATANTE.
sempre que soiiicitado, visandº à solução de pendências;

— implantar, imediatamente após o recebimento da autorização de início
dos serviços, mão de obra nos respectivos pºstes“, informandº, em. tempra.
hábil, qualquer motivo impeditiva ou que & impnesibllite de assumir e
posta conforme o estabeleciâo;

- Apresentar nada consta dos setores de distribuição dos. foros criminais-.
dos estados que tenham residido nºs últimos cinta anos, da Justiça
Federal e Estadual, para todos os ocupantes dos postes de serviços;

» Apresentar ae Gestar do Cºntrate, respºnsável pela sua fiscalizaçãº, no
prazo máximo de li] (dez) dias após e inicia cie prestação— dos serviços.
fichas dºs empregados contre-irados, acondicionadas em pasta individual,
contendo toda a identificação do emp-regado:

5.1.5.1 - rating:-ana recente;
5.1.6.2 - tipo sanguineo! Fator Rh,
5.1.6.3 - endereço. telefone residencial: e
5.1.6.4 —- cópia dos documentos relacionados na ltern eclma, além

de cópia da carteira de identidade, CPF,. carteira de habilitação
cópia do registro de empregados, cópia da ficha de acidente de
trabalho (CAT),

5.1.6.5 — atestado de saúde ocupaciºnal (ASD).
5.1.6.6 - comprovante de cedaetramentu do trabalhador no regime

PIS,/PASEP; e

5.1.6.3' - apólice de seguro de vida das seus. empregadas:
5.1.6.3 — Apresentar atestado de antecedentes :|le e criminal de

toda. mão de obra oferecida para atuar nas instalações da
CCJ NTRATANTE ;

— Responsabillzar—se pelas encargos trabalhistas, previdenciàrlns, Hscals e
comerciais. resultantes da execução dos serviços,

- A empresa CONTRATADA deverá efetuar o pagamentº das salários das
empregados par depósito bancário, na conta dos empregadoâ, em
agências situadas na leCalidede ou região metropolitana em que nte-rna &
prestação dos serviços;

5.1.8.1 — Em caso de impossibilidade de cumprimento da displasia
anteriormente, e CGNTRATADA deverá apresentar justificativa. e
Fim de que e Fiscalizaçãº passa verificar a realização do
pagamento;

»- iªi CGWTADJÁ deverá viabilizar, na preza de 50 [sessenta) dias,.
contados de inicio de prestação dos serviçºs. a emissão do Cartãº
Cidadão expedido pela Caixa Econômica Fedeml para tºdos os seua“
empregados;

5.1..1Ch & CONTRATADA deverá viabilizar, no prazo de Gil (sessenta) dlas.
contados do início da prestação dos serviços, o acesso de seus
empregados, via internet, por meia de senha própria, aºs Sietemas da
Previdência Social e de Receita do Brasil, com a objetiva de verificar se as
suas cºntribuições previdenciárias furam recolhicles:
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5.1.11 * Manter os empregados, quando em horário de trabalho, ou ainda, nas
dependências da CDNTRATANTE, devidamente uniformizados e
identificados mediante uso permanente de crachá, com foto e nome
visívei, a ser fornecido peia CGNTRATADA;

5.1.12 — Responsabilizar-se por todos os danos ou prejuízos, físicos ou
materiais, causados à CONTRATANTE ou a terceiros, advindos de
imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito de seus empregados
às normas de conduta e segurança, quando da execução dos serviços,
cuja despesa será descontado das faturas seguintes da» CONTRATADA, ou
ajuizada a dívida, se for o caso, sem prejuízo das demais sanções ir.—gols;

5.1.13 - Prever toda a mão de obra necessária para garantir a operação dos
Postos, nos regimes contratados, sem interrupção, seja por motivo de
férias, descanso semana, doença, feita ao serviço, demissão e outro
análogo, obedecida as disposições da íegisiação traia-amistat vigente;

5.134 - Substituir :: empregado por motivo- de falta ao serviço, afastamentos
iegais ou quando soiicltado pela CENTRATANTE, efetuando a reposição
Imediata de mão de obra nos Postos, em eventual ausência., não sendo
permitida a dobra de jornada;

5.1,15 « Atender de Imediato as solicitações quanto às substituições de mão de
obra qualificada ou entendida como Inadequado para a prestaçãa dos
serviços:-

5.1.16 - Responsabilizer—se pelo transporte de seus empregados, por meios
próprios ou mediante fornecimento de vale transporte, para a cobertura
do trajeto residê—nciaftraoaiho e vice-versa, (in»c'iusive em ossos de
paralisação de transportes coietivos):

5.1.1? — Cªso a CONTRATADA opte pete fornecimento de vales transportes, e
entrega deverá ocorrer de uma só vez, até o 250 (vigésimo quintoi dia
do mês anterior ao de referência, com previsão para todos os dias a
serem trabaihados no mês de referência:.

5.1,13 — Fornecer até o Sª' dia útii do mês em referência o auxilio alimentação
integral para os dias trabalhados no mês:

5.1.19 - Oferecer cobertura de seguro de vida a seus empregados;

5.1.20 - Assegurar que os serviços sejam prestados por profissionais treinados e
capacitados e que, os mesmos não terão nenhum vincuio empregatício
com a CONTRAYANTE;

5.1.21 = ºrientar os seus empregados nos seguintes pontos:

ai apresentar—se diariamente ao loca: de trabalho de maneira asseada,
mantendo os cadeias curtos, barba feita, higiene corporal e com uniforme
limpo e compieto;

h) conversar com: o(s) empregadosÇs) da CÚNTRATANTE somente se solicitado,
respondendo-Ihas) de forma objetiva e educada, principalmente em se
tratando de autoridades:

5.1.22- Treinar ou promover treinam-entos, às suas expensas, para os
empregados que executarão os serviços contratados ;

5.1.23 - Fornecer uniformes e seus compiementos à mão de obra envoivida, de
acordo com o tiirna da região e corn o disposto no respectivo Acordo,
Convenção ou Dissídio Coletivo de 'Trebaiho, e nelacionados no Anexo il.“
do edital, substituindo—os a cada 96 [sei-S) meses, sendo Dl (um)
conjunto para cada empregado;

5.3.24- Apresentar recibo da entrega dos uniformes devidamente assinados
pelos empregados, quando da entrega;
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5.1.25 — Manter disponibilidade de efetivo dentro dospadrões desejados; para
atender eventuais acréscimos solicitados pela CDNTRATANTE; bem como
impedir que a mãe de obra que cometer Falta disciplinar qualificada, como
de natureza grave, seja mantida ou retorne as instalações cla
CONTRATANTE;

5.1.26— Responsabilizar—se pela fiel Cumprimento das atribuições dos seus
empregados;

5.1.27- instruir seus empregados e prepostos a se adaptarem as normas
disciplinares, regimentais e de segurança da CONTRATÁNTE sem;
contudo; manter qualquer vínculo empregatício Com a CONTRATANTE;

5,1i23- Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as
orientações do Gestor do contrato, representante oficial da
CONTRATANTE, inciusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e
de Segurança e Medicina do Trabalho;

5.1.29 — Providenciar para que o pagamento dos salários dos seus empregados
seja feito por depósito bancário; na conta dos mesmos, em agência
situada na localidade ou região metropolitana em que ocorrer a prestação
dos serviços;

5.1.30 — a CÚNTRATADA se obriga a partir da assinatura do contrato, autorizar &
CONTRATANTE a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos
dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores;
bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não
forem adimpiidos;

5,1.31 — Deverá viabilizar; no “prazo de BD (sessenta) dias, contados do início da
prestação dos serviços, a emissão do Cartão Cidadão expedido pela Caixa
Econômica Federal para todos os empregados;

5,1.32 — Deverá viabilizar, no prazo ele 60 [sessenta) dias, contados do inicio da
prestação dos serviços, o acesso de seus empregados, via internet; por
meio de senha própria; aos sistemas da Previdência Social e da Receita
do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições
previdenciários foram recolhidas;

5.1.33 — Deverá oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para
obtenção de extrato de recolhimento;

5.1.34 - Arcar com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de
quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora,
apresentando mensalmente ao Gestor do contrato, a comprovação do
recolhimento do FGTS e INSS referente a força de trabalho aio—cada às
atividades objeto desta licitação; sem o que, não serão liberados os
pagamentos das faturas apresentadas para liquidação,-

5,1..35- Será caracterizado como falta grave; compreendida como falha na
execução do contrato; o não recolhimento do FGTS dos empregados e das
contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do
salário, do vale—transporte e do auxilio alimentação; que poderá dar
ensejo a rescisão do contrato, sem prejuízo da, aplicação de sanção
pecuniária e da declaração de impedimento para licitar e contratar com a
União, nos termos do art. 70 da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002;

5.136 - Responsabiilzar-se por quaisquer acidentes com os seus empregados
em serviço, por tudo quanto as leis trabalhistas e previdenciárias lhes
assegurem e demais exigências legais para o exercício da atividade;

5.13? — Responder por danos E. desaparecimento de bens materiais, e avarias
que venham a ser causados por seus empregados ou preposto a terceiros
ou ao proprio local de Serviço; desde que fique comprovada sua
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responsabiiidade, de ananás com o art. FD, da Lei n.“-º &.666f1993
atualizada;

5.133 + Manter ªuf-ante a vigência do Contrato as mesm-as condições para sua
contratação corn a- Administraçãº Pública, apresentando sempre que
exigidos os cºmprovantes de regularidade GSCEI;

54.39 - Prºibir & utiiização dºs telefonar. instaiadas na CONTRATANTE, Sob a
responsabiiidade da CÚNTRATADà. para ligações interurbanas, ham como
para tratar de asguntns alheios aº serviço;

513401 Ressarcir à CONTRATANTE os prejuízºs causaduã pelas SEUS
empregados ao patrimônio público eu ªi terceiros;, quando da execução
dos serviçºs contratados, lndependentemente cie dolo ou Culpa destes,:

5.1.41 - Não sendº poesível & substituição da bem danificada ou extraviado, a
CONTRATANTE poderá autorizar o ressarclmentn em espécie,
promoviandu previamente, nesta hipótese, a apuração do vaiar de
mercado, atualizado, do ham, para efeltn de recºlhimento da Importância
respectlva aos cofres pública-5;

5.1.42 « Descnntar das parcelas mensais as fai-ites dr.“: pessoai que axe-cutará os
serviços nas unidades da CDNTRATANTE, & serem apontadas pela
fiscalização. danix-.= que a CONTRATADA não tenha prºmºvida as devidas
substituições, sem prejuízo da aplicação de penªlidades;

501543 — Manter a Frente dos serviços um prepostº seu, idôneo, devidamente
habilitado & credenciado perante & CONTRATANTE, com poderes para
decidir e tºrnar deliberações em tudo quantº se relacione cum- a execução
dos serviços... Assim como, sobre quaisquer exigências feitas, dirigindo
tecnicamente. os serviços contrataács, abrigando-se & abade-cer aos
prºcedimentos de trabalho por si elaboradas, de comum acordo cum &
Fiscaiizaçãa, respondendo civil E criminai-mante pºr quaisquer ônus ou
imperícias:

5.1.44 — Éubstituir, em caso de faita vou de impedimento aca—sional, seu preposto
representante por outro empregado com amplas poderes para
representªm & cujo nome deverá Ser Submetidº também à apreciaçãú da
CONTRATA N TE ;

5.1.45 — Manter, desde a lº dia de execuçãº doa serviços, MWM,
cujo termº de abertura será feito paia CGNTRATANTE & deverá center 1
(um) origina! e 2 (duas) cópias pºr página, que serão destinadas,
respectivamente, a CONTRATANTE — CONTRATADA.

& CLAUSULA SEXTA » DAS OBRIGAÇÚES DA CONTRATANTE

5.1 - Sãº obrigações da CONTRATANTE:.

6.3.1 — Frnparcinnar ind-as 35 faciiidades necessárias à boa execução dos
serviços, pemãtindn a livre acesso às instalações. quando mimi—tado pela
CONTRATADA ou seus empregados em serviço»

6.1.2 - Exigir o cumprimentº de todºs os comprºmissºs assumidos pela
CDNTRMADA, de acordº com o termo de referência, as cláusulas
contratuals & a sua proposta;

6.1.3 - Avaliar as aptidões dos profissionais. colocados à disposição da
ÇÚNTRATANTE, incluaive dos eventuais substitutoa, reservando e:: direita
de recusar aquele que julgar inaptº para a execução dos servlçrzs
contratados;

EJA - Prnlblr & utilização da mão de ºbra CONTRATADA em atividades alheias
às especificadas no Termo de Referência e que não eatejam de acordº
com as funções da categoria ;. ,.
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6.1.5 »— Deduzir da fatura mensal correspondente, qualquer valºr referente a
services especiais e interurbanas, taxas de. serviços medidos e registrados
nas contas dos aparelhºs telefônicos, quandº cempmvadamente tais
serviçºs ferem utilizadºs per empregado da CONTRATADA;

53,6 — Pagar & CONTRATADA o valor resultante da execução dos serviços, na
fºrma deste Cºntrate:

6.1“? - Notificar & CDNTRATADâ. por escrito, sobre imperfeições, faihas eu
irregularidades cnnstatadas nes serviços prestará—as, para que sejam
adotadas as medidas corretivas necessárias;

5.1.8 »- Permitir a livre acessº das empregadee da CONTRATADA para exemção
des serviços;

5.1.9 ,. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser sºlicitadas
pelos empregados da CONTRATADA;

6.1.113 colocar à disposiçãe dos empregados da CONTRATADA, inca! para
guarda de uniformes, e ºutras pertences nacessâries ao bom
desempenhe dos serviços ;

6.1,11m Comunicar Imediatamente à CDNTRATADA qualquer [rregularidade
manifestada na prestação dos serviços;

5.1.12- Promover, mediante seus representantes, e acempenhemente & a
fiscalização dos serviços sobre os aspectºs quantitativos e qualitativos,
anotandº em registro próprio as falhas detectadas e comunicando &
CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu crltérle,
exijam medidas corretivas per parte da CDNTRATÁDA;

5.1.13- Efetuar o pagamento a CONTRATADA; de acordo com o preze
estabelecido no Cºntrato.

7 CLAUSULA SÉTIMA - PRAZOS

?ul- O prazº de vigêncla de Cºntrato, referente aos serviços objetos deste Contrato,
será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura.

7.2— A CONTRATADA, deverá estar em condições de ínlclar a execução dos serviços err”:
até 05 (cinza) dias úteis, após a assinatura de terme de contrate.

?.3— O centram pederá ser prorrogado. mediante Termo Aditiva, & criterle único e
exclusivo da CONTRATANTE, não podendo exceder em sua totalidade e prazo de 60
meses.

?..4— Não será admitida prorrºgação de prazo ou retardamento na execuçãº de objeto
deste Contrate, & não ser por casa fortuito e aihele a sua vontade, devidamente
justificada perante a CÚNTRATANTE,

& CLÁUSULÃ OITAVA - FISCALIZAÇÃO

3.1- A fiscaliza-ção de contrato será feita por Servidor indicado pela Pró-Reitoria de
Administração cla UFF para ser a Gestar do contrato, que poderá ser auxiliada por
fiscal técnica e um fiscal administrativo (art. 31 da Instruçãº Normativa n.ª DE de
EMD—25201333.

8.2- O Gestar do contrato exercendo a Fiscalização, deverá ainda, visando o melhºr
acompanhamento da execução contratual, seguir as orientações contidas um
Termo de Referência eu no anexo IH de [N n.” 06 de 23fDe—zf2013.

&3— As decisões e prºvidências que ultrapassarem & competência de Gestor do
contrato. deverão ser SDH-citadas e seus Superiores em tempo hábil para a adoção
das medidas convenientes.

Btá- Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto contratual, deverão ser ;
pmntamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para & CONTRATE-ªim, "
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8.4.3 — A fiscalizaçãº dos contratos, no que se rafa-re ao Cumprimentº das
obrigações trabalhistas, deve ser realizada com base em critériºs
estatísticos... levando—se em. consideração falhas que impactam o contrato
cama um tudo e não apenas arms & falhas eventuais no pagamento de
alguma vantagem a um determinado empregado.

6.5- A Fiscalizaçãº da execução clas serviços sr.-rá de competência a responsabilidade
exclusiva da CONTRATANTE, exercida por profissional previamente designada eu
prepostos por ela credenciados com planos poderes para fiscalizar e acompanhar as
sewlçoã, a quem caberá verificar se na exeçuçâo dos mesmos está sendo cumprido
a presente Cºntrato a demais requisitos.

8.6— D GESÉDI' do contratº pºderá sustar a execução das serviçais total ou parcialmente,
em definitivo ou tempºrariamente, cabendo a CONTRATADA direito a. retabar
indenização, pelo que huuver executada até a data da Nªtação.

E.? — A omissão da Fiscalização, em qualquer circunstância, não eximirá a CONTRATADA
da total responsabilidade pela Ima execução- dos Serviços.

3.3 — O Gestar exercendo & fiscalitação terá as mais amploá poderes, incluaive pa ra:

8.5.1 - Exigir dª CÚNTRATADA o cumprimento rigoroso das obrigações
assumldas.

8.8.2 - lear prazos para a conclusão dos serviçºs, cºnsiderada a natureza dºs
mESMDS,

8.8.3 — Ordenar— a Imediata retirada do local, de empregado da CONTRATADA
que embaraçar au dificultar a sua açãº fiscalizadora, ou cuja
permanência, a itau exclusivo critério, julgar inconveniente.

8.8.4 « Recursal“ ou. sustar qualquer serviçº que nãº esteja genda prestado de
acordo com a boa técnica ou que atente. contra a segurança ou hans cla
CONTRATANTE ou de terceiros.

8.8.5 — Sustar a pagamento de faturas, na casa de inobservância pela
CÚNTRATADA, dos termos da Contrate: ou da Edital.

8.8.5 — Determinar a prlaridada de serviçº, controlar as cºndiçõaa de trabalho e
solucionar quaisquar casas. que lhes digam respeito.

B.B.? « Na casa de inabsewâncla, pela CONTRATADA, das exigências
formuladas pela Fiscalizaçãº, terá esta, além da direita de aplicação das
cominações previstas neste Contrata, também o de suspender a
prestaçãº dos serviços contratados.

8.8.8 - Receber e emitir paracer sobre as relatóriºs mensaif. de atividades.
8.8.9 — Notificar par escrita a CDNTRAYADA, fixanúa—lhe prazo, para reparar

irregularidades na prestação dos serviçºs, assim como da aplicação de
eventual penalidade, naS termo—s da cláusula "“ PENALIDADES deate
contra-to.

5.9- Nt: caso de lndiclos. de irregularidades,, :; Gestar do contrato deverá cºmunicar
imediatamente ªo Cºordenador de Materiais e Contratos, que providenciará ofício cla
Pró-Reitor de Administração comunicando as fatos aos seguintes orgãos:

8.9.1 — ao Ministério da Previdência Sºcial a a Receita Federal do» Brasil -— RFB
quandº a irregularidade for na recolhimento das contribuições
previdenciárias;

3.9.2 — ati Ministério de “Trabalho e Emprego, quando a irregularidade for no
racoihlmanto do FGTS.

9 CLÁUSULA NOMA "' PAGAMENTOS

9.1— Ds servlçúá, objeto deste Contrato, serãº pagas mensalmente, obedecendº [a ;
planilha ele ºrçamentº propºsta e ate' Cl- 15'3 (décima quinta) dia da data cla antrag # ;
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de Nata FiscalfFatura à CONTRATANTE no mês sutisequente ao da prestaçãº das
serviçais.

9.2- Os preços estabelecidos são as constantes da Prºposta de Preços e resultante das;
lances da Pregãe, apresentado pela proponente vencedora.

9.3_ O pagamentº dos serviços executados pela CONTRATADA e efeitos
definitivamente pela CONTRATANTE será efetuada em parcelas mensais-, nao se
admitindo o pagamento antecipado sab qualquer pretextº.

9.4- A CONTRATADA deverá apresentar Faturas em Notas Hsçais, contendo a
discriminaçãº resumida das serviços executadas. no periodº,, numero e titula tio
arecesse administrativa, e seus dados bancários ;

ELS- A Fatura pu Neta Fiscal deverá ser atestada pela Gestor do aontratn e
encaminhada para pagamente eu se houver erra contido nessa, a rejeitam mediante
justificativa e comunicaçãº à CONTRATADA, dentro do prazo máximo de 3 (três)
dlas úteis.

9.5= A primeira Nota Fiscal de ServiçojFatura a ser apresentada terá cama período de
referência o dia de Inicio da prestaçâa dos serviços e o último desse mês“

9.15“ A CONTRATANTE não se responsabilizará por atraso de pagamento oriundº de
erros existentes na Nºta Fiscal.

9.3- O pagamento deverá ser efetuada após a apresentação de Nota Fiscal ou da
Fatura pela CONiRATADI-ti devidamente atestada pela Fiscaiizaçãe, cºntenha
disposto no art. 73 “da Lei nº 8.666, de 1993;

9.9— O. pagamentº ficará cºndicionada à apresentaçãº, em enem a nata fiscalfratura da-
prestação de sewlçee, de cópias comprovadamente autenticadas na rede bancária
autorizada, e correspºndentes: à competência de recoihimentn vencida
Imediatamente anterior a data de pagamentº:

9.9.1 - da GFIP “ Guia de Recolhimento tie Fundo de Garantia por Tempo da
Sewiça e “Infºrmações à Previdência Sºcial,.

919.2 — da GPS «= Guia da Previdência Sºcial.

9.10 - A GFIP & 5 GPS deverá:

9.1.0.1 — Ser preenchida em nome tia CONTRATADA;

9.131 - Ester acompanhada de memória de cálculo, em papel timbrado da
empresa, ande deve estar informado.. reepectivamente. os nomes das
empregadas,. sees salários e. por firn os cálculos do FGTS e da Previdência
Social tie catia um, ende ateste que as totais sãº as mesmas retail-lidas
na GFIP e na GPS.

9.11 , O não cumprimento do previsto na subitem anterior permitirá a retenção de
valor da fatura. para fins de garantir o cumprimento das aiiirlgaçiãiesr sem prejulzo
de outras medidas cabíveis., considerando que &: fai-ta de cumprimento do
estabeiecldn neste Itern representa inexecução parcial do Contrato,.

9.12 — Ó pagamento ficará também condicionada a regularidade fis-cal, constata-da
através de consulta "en—line" ao Sistema de Cadastramento Unificado de
Fºrnecedores — SECA-F, ou na impossibilidade de aceâsa aa referido Sistema.,
mediante _ccnauita aos sítios eletrônicos oficiais ou à dºcumentação mencionada nº
art. 29 da Lei 8,66611'93;

9.13 — Nenhum pagamento Será efetuado enquanto pendente quaiquer irregularidade,
eu na casa de não se comprºvar a completa quitação das obrigaçôes trabalhistas e
previdenciárias, inclusive tia Falha de pagamento e de vaic-r referente às ferias, cas-p
existam.

9.14- - O descumprimento das ebrlgações trabalhistas, previdenciárias e as relativas
ao FGTS ensejarãe a pagamento em juízo dºs valores em débito, sem prejuízo das
sanções cabíveis.
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9.15 - As faltas ao SEWiÇCi, a serem apontadas pelo fiscal do Contrato? desde que a
CONTRATADA não tenha promovido as devidas substituições, serão descontaáas das
parcelas mensais, sem prejuíxo da aplicação das sanções previstas no edital.

9.16 - A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao SICAF (via
ON LINE). devendo a CONTRATADA estar com sua documentação obrigatória válida;

9.1? — A CONTRATANTE ria-terá, na "fonte, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
— IRPJ,. & Contribuição Social sobre o Lucro Liquido - CSLL,. a Contribuição para a
Seguridade Social - COFENS o a contribuição para o PISIPASEP, todos calcula-dos
sobre os pagamentos efetuados. observando os procedimentos previstos em lei.

9,18 - Ú pagamento será efetuado a CONTRATADA, por meio de Ordem Bancária para
crédito em Conta Corrente, através de qualquer agência bancária do territorio
nacional, devendo para isto, ser indicado no respectivo documento da cobrança
apresentado pela proponente vencadora, o número da Conta Corrente, o nome do
banco e o número da agência bancária.

9.19 - 0 supracitado pagamento será realizado, na forma e condições estipuladas
nesta Termo sendo que a CONTRATADA, deverá manter-se regularizada no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, ainda durante a realização
dos pagamentos pela Administração, sob pena ter seu (53 pagamento (5) impedido
(5). enquanto permanecer a irregularidade.

9.20 - As faturas só serão liberadas, apos o cumprimento de todas as ci—áusulas
contratuais

9,21 —- Na hipótese de pagamento fora do prazo por culpa exclusiva da Administração.
sara adotado como critério, para fins de atualização monetária, entre a data do
adlmplomento da obrigação e a data do efetivo pagamento,- o indice de atualização
financeira calculado, mediante a aplicação da fórmula prevista, abaixo.

9.22 « A atualização monetária dos valores david-os & não pagos dentro do prazo
astabelecldo no item anterior, “até o limlte de 30 (trinta) dias, se cabível. observará
a legislação específica em vigor e de acordo com a fórmula e o índlce abaixo
eªs-pacificado

912.1 — O índlce de encargos- mon-etárlos será apurado desde a data acima
referida até a data do efetivo pagamento, calculados pro rata tempora- até
o ilmite de 3D (tri-nta) dias de atraso:

em = [unrecumnnªmªª -— 1] x w
Sendo: EM — encargos moratórios a serem acrescidos à parcela a ser paga;

IPCA - percentual atribuído ao Indice Nacional de Preços ao Consumidor
Ampio do mês imediatamente anterior a data do efetivo pagamento:

N - número de dias entre a data prerrista para o pagamento a, a do
efetivo pagamento, até o limite de 30 (trinta) dias;

VP — valor da parcela a ser paga.

913 - Para cálculo de encargos moratórios, cujo atraso for superior a 30 (trinta) dias,,
será utilizado a variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo »— IPCA
divulgado pelo IBGE no periodo, ou índice que venha a substitui—lo.

9.24 - O pagamento poderá ser efetuado em parcelas, após confirmação por parte do
gestor do. contrato* sendo que o valor das parcelas será igual ao somatório do valor
mensal contratado.

9,25 — Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os
autos“ dever-n ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à
apreciação da autoridade superior competente,, que adotará as providências para
verificar se e ou não caso de apuração de responsabilidade, Identificação dos
envolvi-dos a imputação de ônus a quem deu causa,
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10 CLÁUSULÃ DÉCIMA - PROVISIONÁHENTD EM CONTA VINCULADA:

10.1 « Deverá ser efetuadº o provisionamento de «maiores para a pagamento das
férias, nº [décimo terceirº] saiário & verbas rescisórias aus trabalhadores da
CONTRATADA,, que serán depoaitados paia- CÚNTRATANTE em conta vinculada
específica, Conforme o disposto no Anexo hªll da Instrução Nºrmativa n.ª 06 de 23
de dezembro de 2013;

103 * A5 provisões reaiizadas paia CONTRATANTE para o pagamento dos encargos
trabalhistas. da mão de obra da CONTRATADA para prestar serviços de forma
contínua, par meio de dedica—ção exciusiva de mão de obra, serãº destacada. do
vaiar mensai do contrato e depositadas em conta vincuiada em instituição bancária.
bloqueada para mºvimentação e aberta em nome da empresa

10.3 - A movimentação cia conta vincuiada dependerá de autorização da
CONTRATANTE & ara-rá felt-a exclusivamente para o pagamento dessas obrigações.

10.4 . O montante do depósito vincuiado será iguai an somatório dºs valores das
seguintes prºvisõES:

19,44 - 13º [décimo terceiro]- salário;
10.4.2 - fériaá & um terço constàmcínnal de férias;
15.4.3 - muita sobre o FGTS e contribuição semi-ai para as rescisões sem justa

causa; &
10.4.4 — encargos sobre férias & 13ªj idéclmn terceiro) salário.

19.5 — A CDNTRATANTE deverà firmar acorda de numeração cam instituição bancária,
:: quai úeterminará os termos para a abertura da canta corrente vinculada.

MLB “"' A CONTRATADP. deverá ter autorizado &: CONTRATANTE, & providenciar junto a
instituição bancária, & abertura de conta vinculada à empresa. pªrª depósims de
numerários, para o pagamento das férias, 13cª salários e verbas rescisórias. das
trabalhadora da empresa cºntratada, que prlstarão serviçºs & CONTRATANTE,
conforme maneio de autºrização anexo VII cia editai, nos termºs do Art. 19—A da EN
n.º DE“ de 23!Dezj2013;

m.? — A assina-tura do contrato de prestação de serviços entre a CDNTRATANTE & a
empresa vencedora do certame está vinculada- a;

10,?.1— mlicitaçãu da CONTRATANTE, mediante Dânia. de abertura de cºnta
cºrrente vinculada bioqueada para movimentação, no nome da empresa
conforme disposto- nc 5ubítam 10.2;

1D3.2 - a55inatura, pela empresa a sar CONTRATADA, no ato da regularização
da cºnta cºrrente vincula—da, de termo asnecifico da Instituição Financeira
que permita & CONTRATANTE ter acessa anã SªldDS e extratº-s, & que
vincu'ie a movimentação cios valores deposiiadxos %! sua autorização.

10.13 - O saldo da conta vinculada será remunerado peic— índice da poupança ou outro
dennido no acordo de coºperação, observada a maior rentabiíidadeó

10,9 - ºs valores provisional—dos na forma do subitem 9.4 somente Serãº liberadas
para o pagamento das verbas de que trata a nas seguintes cºndições:

1.0.9.1 ,- parcial & anualmente, pelo valor correspondente ao 13D (déclmo
terceiro) Salário dos empregados vincuiadng ao contrato, quando devida;

193,2 - parciaimente, pela vai-or carreapondente às férias E a um terça de férias
previsto na Constituição, quandº do gozo de férias pelos empregadºs
vincuiadas ao contrato;

1033 * parciaimente, pelo valor cºrrespondente ao 139 (décima terceira)
salário proporciºnal,, férias pmpmrclonaís & à indenização compensatória
pºrventura devida sobre o FGTS», quando da di5pensa de empregada
víncuziadu ao contratº; &

luigid- ao» finai da vigência do mantra-:=, para o pagamento das verbas
rescisórias.
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10.10 - Os valores referentes às pre-visões de encargos trabalhistas mencionadas no
subitem 10.4, depositadas em conta vinculada, deixarãº de cºmpºr a valor mensal
a ser paga diretamente à empresa.

10.11 - A empresa CONTRATADA deverá solicitar & a—utnrizaçã'n da CGMTRATANTE para
utilizar os valºres da conta vinculada para o pagamento tie eventuats Indenizações
trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações aterridas durante a vigência
do contrato.

10.12 - Para a liberação dos recursos da conta vinculada para o pagamento de
eventuais indenizações trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações
ocorridas durante a vigência do contrato, a empresa CONTRATADA deverá
apresentar a CÚNTRÁTANTE os documentos comprobatórios de ocorrência das
ºbrigações trabalhistas e seus respectivo-s prazos de vencimento.

10.13 - Após a confirmação da ocorrência eia situação que ensejou o pagamento de
indenizaçãº trabalhista e a conferência dos cálculos, a CGNTRATÁNTE expedirá &
autºrização para a movimentação da conta vinculada & & encaminhará à instituiçãº
financeira no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, .a contar da data da
apresantação das documentos comprobatórios pela empresa CONTRATADA.

10.14 * & ªutoriza-ção de que trata o subitem HMB deverá especificar que a
movimentação será exclusiva para o pagamento das indeniza-nãºs trabalhistas aos
trabalhadores Fever-veados.

1045 ,. A empresa deverá apresentar ao órgão ou entidade CDNTRATANTE, nº prazo
máximo de 3 (três) dias úteis, contados da movimentação, e comprovante das
transferências bancárias reaitzadas para a quitação das obrigações trabathistas.

1045 - O saldo remanescente da conta vinculada será iiberadn & empresa, nº
momentº do encerramento tio cun-trata, na presença do sindicatº da categoria
correspondente aos serviços contratados,. após a comprovação da quitação ele todos
os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado.

10,1? - Os valºres nrouislenadus para atendimento de Subitem 10.4 serãº
discriminados confºrme tabela abaixo:

Item " Percentual
» > _ 130 salário 8,33 %

Férias e US Constitucional 11,1I %
Multa sobre o FGTS e Contribuição social sabre n 5,00 %
aviso prévio indenizado e. n trabalhadoSubtotal 24,44 %

Incidência dos encargos previdenciários,
FGTS e ºutras contribuições,

sobre “Férias, um terço de Férias
e l“:-lº saláriº *

?.3'9 % 7,69 % 7,82 %

Teta! 31,83 % 3234 % 32,26 %.
* Çansiderando as etiquetas de contribuiçãº de 1%, 2% eu 3%? referentes aº
grau de. risco de acidente do trabalho (em 22, inciso H,. Lei 31131993

10.13 — Ds casos de comprovada inviabilidade de utilização da conta vinculada ríeverãe
ser justificadas neta CGNTRATANTE.

10.19 - Ci saido existente na senta vinculada apenas será liberada com a execução
campista do centram, após a eempmvação, por parte da empresa, da quitação de
todos os encargos trabalhistas e previdenciárias relativos ao serviço contratada-.
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10.251 == Quando não for possivel & reaiização dos pagamentos dos soiários & demais
verbas trabalhiatas diretamente aos traoaihadores contratados pela CDWTADA
polo próprio administração, esses voiores retidos cautelarrnente serão de—positaoos
junto à Justiça do Tra—bailão, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no
pagamento de salárioà- & cias demaia verbas trabalhistas, bem como das
contribuições sociais & FGTS_

11 CLAÚSU LA DÉCIMA PRIMEIRA —- PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

11.1 - Os contratos de serviços de natureza continuaria poderão ser prorrogados, a
cada izidoze] meses, até :: iirnite de 60 (sessenta) meses, quantia
comprovadamonte vantajosos para o CONTRATANTE, desde que haja aut-orizaçoo
formal da autoridade competente & obaervados os seguimos requioitos:

11.1;1 - os serviços tenham Elcio prestados regularmente;
111.2 "' a CONTRATANTE mantenha interesse na realização do Serviço,"
11.,.L3- :: valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para &

CÚNTRATANTE: &

11,1.4 — a CONTRATADA manifesto expressamente interesse na prorrogação
11.2 - A vantagem econômica para prorrogação dos contrato:: do sewiços

continuados estará oâoegurada, sendo dispensada a realização de pesquisa de
mercado, quando o contrato contiver previsões de que:

11,2.1 =» os reajustes dos itens enuoivendo & faina de saia'rios serão efetuadas
corn base em convenção, acordo. coietivo ou em decorrência de lei;

113 — A CONTRATANTE não poderá prorrogar o contrato quando:
11,3.1 - a CONTRATADA tiver sido declarada inidônea «ou suspensa no âmbito da

União ou da CONTRATANTE, enquanto perdurarem os efeitos.

1: CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — no REPACTUAÇÃD DE PREÇOS

12.1 - Será admitida & reis-actuação dos preços dos seri-figos c—Untinuodoâ contratados
com prazo de vlgêncio iguai ou Superior a doze meses, oesde que seja obgervaoo o
interregno minimo de um ano e de acordo com o previsto na IN nº 02 de 3D de
abril de 2008.

12.2 L O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira reooctuaçã-o será contado
a partir da data do acordo, convenção ou diosidio coiotivo de trabalho ou
equivalente, vigente &! Época da apresentação da proposta, quando a maior parcela
do custo da contratação fiar decorrente de mão de obra, Gritando vinculado às datas
base destes. instrumentos;

12.3 — Quando a contratação enuolver mais de uma cato-gora profissional, com data
base diferenciada, a data [niciai para a contagem da onuaiioaoe será a data base da
categoria profissional que repreoonte a maior parcela do custo de mão de obra da
contratação pretendida;

12,4 - Nas. repaçtuoçõeo subsequentes à primeira, o anuaildade será Contada a partir
da data da úitlrna repactuação ocorrida.

12.5 - As repactuoções serão precedidas de solicitação da CONTRATADA;
acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, pºr meio de
apresentação do pianiiha de custos e formação de preços e do novo acordo ou
convenção coletivo que fundamente a repactuaçâo.

12.6 — A decisão sobre o pedido de reparctuação deve ser Feita no prazo máximo de
sessenta dias,- contodos a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de
variação dos. custoa

11? — O prazo referido no parágrafo anterior ficará suspenso enquanto a
CONTRATADA não tumprii' os atos ou apreaentar a documentação Soli-citada pela

CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos. f -,, '
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123.1 - O órgão ou entidade CONTRATANTE poderá realizar diligências para
conferir a variação de custos alegada pela CONTRATADA.

12.8 - É variada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos
na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de
Instrumento legal, Sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.

12.9 - No caso de repactuação, será lavrado termo aditivo ao contrato vigente.
12.

12,

12.

10 - Os novos valores contratuais decorrentes das repactuaçõas terão suas
vlgênclas iniciadas em data anterior à rs.-pactuação. exclusivamente quando a
repactuação Envolve-r revisão do custo cie mão de obra e estiver vlncuiada a
instrumento legal, acordo, convenção ou sentença normativa que contemple data de
vigência retroativa,. podendo esta ser considerada para efeito de compensação do
pagamento devido, 5555111 como para a contagem da anuwalidade em repactuações
futuras:

12,101 .- No caso previsto no parágrafo anterior. o pagamento retroativo
deverà ser concedido rexclusivamente para os itens que motivaram a
retroatividaoe, & apenas em relação à diferença porventura existente ;

11. ª A Administra-ção poderá prever o pagamento retroativo do período que a
proposta. de repactuação permaneceu 50h sua análise, por meio de Termo de
Reconhecimento de Dívida“

12 - Na hipótese do parágrafo anterior, o periodo que a proposta permanecou sob a
análise da. Administração será contado como tempo os.-corrido para fim; de contagem
da anuaiiciade da próxima I'EPGCÍUã-Çãº.

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA —- PENALIDADES

13,

13.

13.

1 - Com fundamento no artigo ?º da Lei n.º 10.520,'2002 :: no art. 20 ele Decreto
nº 5.450i2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Diatrito
Federal e Municípios e será descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores
do CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco] anos, garantida a ampla defesa. sem
prejuízo das multas previatas neste contrato e demais terminações legais a
CONTRATADA que:

111.1 - apresentar documentação falsa;
131.2 - ensejar 0 retardamento da execução do objetº;
13.1.3 — falhar ou fraudar na execução do contrato;

133,4 — comportar-se de modo inidôneo;
13.1,5 — fizer declaração falsa;
134,6 — cometer fraude fiscai.

2 - O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará & CONTRATADA às
muitas de mora calculadas sobro seu valor total, sem prejuízo de outras Sanções
previstas na Lei nº 8.666;ng & suas alterações posteriores..
3 « Será caracterizado como falta grave,. compreendida como falha na execução do
contrato. o não recolhimEnto do FGTS dos empregados e das contribuições sociais
previdenciárias,- bem como o não pagamento do salário, do valuªtransporte e do
auxilio alimentação,. que poderá dar easejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da
apiicaçâo (fe sanção pecuniária & da deciaração de impedimento para licitar e
contratar com a União, nos termos do art. ?ª da Lei 10.520. de 1? de julho de
2002;

13,4 — A CGNTRATADA reoponderá por perdas e danos ocasionadas & CONTRATANTE,

13.

os quais serão apurados em competente processo, levando em conta as.
circunstâncias que tenham contribuído para a ocorrência do fato.
5 — Sem pre-juizo da aplicação ao inadimplemento das sanções que lhe acabarem,
& CONTRATANTE, a fim de ressarcir-se dos prejuízos que lhe tenha acarretado a
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CONTRATADA, pºderá rata:- créditos decorrentes do Contrato a promºver a cobrança
judicial ou extrajudicial, por danos a perdas.

13.6 — A CDNTRATADA Ficará Suja-ita as seguintes penalidades: advertência, multa.
perda de garantia, rescisão de Cantata, d-aciaração de inidoneidade e suspensão da
direita da limitar a contratar, sando advartida por escrito através do Livro de
Ocorrências, sempre que infringir as obrigações contratuaia.

13.153 Em se tratando da primeira falta de mesma natureza gera concedido
prazº para sanar as irregularidades.

13.7 - tem fundamento nos artigos aa & E? da Lei n,Ú &.Eiõúfºs, a CDNTRATADA
ficará sujeita na casa aa atraso injustificada, assim considerado pela Administraçãº,
inexecução parcial ou inexecução total da ºbrigaçãa, sem prejuízo das
respansabili—dadas civil e criminal, assegurada a prévia a ampla defesa, às seguintes
penalidades:

133.1 - advertência;
133.1, a muita, incidente por dia e por ocorrência, até o limite dª 15%

(dez pºr cento] de valor tºtal do it::inlzratnll recolhida no prazo máximo de
30 itnnta) dias corridos., contato da comunicação oficial,. segunda
graduação definida nas tabelas nº1 a nº 2 abaixa:

TABELA Nº 1

. GRAU MULTA
01 0,2% pºr dia sobre a valor da item da Sawiça

da planilha orçamentária
0,5% por dia sobre o valor do item de serviçº
da planilha orçamentária
1,5% por dia sobre a valor do item de Serviço
da planilha orçamentária

02

03

TABELÉ Nº 2

ITEM ª DESCRIÇÃO DA mnmçio GRAU

01 Permitir situação que crie a possibilidade de causar danº física, Iasãocorporal ou consequências letais, DE
. 02 Atraso injustificado das serviços prévi5t05 am contrato. 02 * .

Manter profissionais sem qualificação axigida para executar as
03 serviços cºntratadas, cu _dalxar de efetuar sua substituição, quando 02

exigido pela FISCALIZAÇAÚ, par profissional.

M Permitir 'a execução de serviços sem utilização de EPHEPC, porprofissionah 01
G5 Recusa—sa & executar ou corrigir serviço determinadº pela DE. _ Éfiscaiização, por aarviçn. . '
oa Deixar da zaiar paia-s instalações da UFF au de terceirºs, _ m
0? Deixar cia cupªiprir determinação formal ou instruçãº da - DZFISCALIZAÇAÇ, por ocºrrência., '

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do editai & de seus anexos,
08 ainda que não previstos nesta tabela de multas, por item a par Dl

ocorrência;
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133.3 -' suspensão temporária do direito de participar de licitação e
impedimento de contratar“ com & UFF, pelo prom de até 2 (dois) anos.

13.8 — As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA Juntamente com a
de advertência, suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração
da CONTRATANTE e impedimento de licitar e cºntratar com e União, Estados,
Distrito Federal. & Municipios; descontando—a do pagamento a ser efetuado.

13,9 - As multas previstas no item anterior, não têm caráter compensatória, e
consequentemente, o pagamento delas não exime a- CONTRATADA de grãos-e: ou
responsabilidade pelos eventuais. aereas, perdas ou prejuízos que por ato seu ou de
seus prepostos venham acarretar & COMMTANTE,

13.10 - A CUNTRATADA não incorrerá em muito na ocorrência de caso fortuito ou de
força maior, ou de responsabilidade da CONTRATANTE.

13.11 - A suspensão do direito de licitar e contratar com & CENTRATANTE serão
declarados em função de natureza e gravidade da falta cometida considerando,
ainda, as circunstâncias e o interesse do órgão e não poderá ter prazo superiora 02
(dois) anos.

13.12 — A declaração da inidoneidade para licitar e contratar com o Serviço Público será
em função da natureza a gravidade da falta cometida, de faltas e penalidades
anteriores aplicadas, ou em caso de reincidência.

13,13 - Sem prejuízo da aplicação ao inadimplemento das sanções que lhe cou-berem,
& CONTRATANTE, poderá reter créditos decorrentes do Contrato e promover a
cobrança judicial ou extrajudicial, por danos & perdas.

13.14 — Nenhum pagamento será feito & CONTRATADA antes da cobrança das multas
aplicadas, ou relevado queimar multa & eir—.- imposta pelª CÓNTRATANTE.

14 CLAUSULA DÉCIMR QUàRTA — SUSTAÇÃO DE PAGAMENTOS

14.1 — A CONTRATANTE poderá sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou
em parte, por:

14.1.1 — execução Irregular dos serviços;

14.1.2 - paralisação dos serviços por mais de 24 (vinte e quatro) horas, por
cul-po exclusiva da CONTRATAÚA;

14.1.3- existência de débitos para com terceiros, inclusive das obrigações
trabalhistas, relacionados com os. serviços ora mnts-atados, & que passam
por em risco seu bom andamento ou causar prejuizos. materiais,
financeiro ou moral à CONTRATANTE:

14.1.4 — existência de qualquer débito exigível pelo CDNTRATANTE,

14,1.5 — divergência entre & Fatura ou Nota Fiscal com os serviços realmente
prestados;

15 cmusuu DÉCIMA QUIN-m , necunsos
15.1 - Da decisão de aplicar multa, e mediante prévio recolhimento desta, são

cabíveis, sem efeito suspensivo:

15.1.1 — Pedido de reconsideração, em DE (cinco]. dias úteis, contados da ciência
da decisão.

15.1.2 — Recurso para a autoridade imediatamente superior, no prazo de 05
(cinco; dias úteis, contados na ciência do indeferimento do pia—«dino dereconsideração. ;" “ix
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15 Guus—uu Decma sexrn - RESCISÃO

164 ª # inexecução total ou parcial do Contrato enseja a Sua rescisão, aeeim como—as
disposições dos artigºs 78 e 79 da Lei Federal nº Eli-65,193 e suas alteraçoes
posteriºres,.

16.2 — A rescisão do Contrato acarretará, sem prejuizo da exigihiiiáade de débitºs
anteriores da CONTRATADA, inclusive por muita impostas e demais. comineções
eetabeiecidas nee-te instrumento, na suspensão imediata de exeçução- cios serviços,
objeto do mesmº.

15.3 « D preeente Contrato poderá ainda ser rexindiáa por cºnveniência
administrativa da CONTRATANTE mediante comunicação escrita, entregue
diretamente eu por via postal, com antecedência mínima de 26 (vinte) dias,
obedecendo ao disposto nos artigos 79 e Bill de Lei Federal nº 3,655f93, e demais
legislações vigentea

16.4 — No caso de re5cisão determinada por ato unilateral de CGNTRATADA, ficam
asseguradas à CONTRATANTE:

16.4.1— assunção imediata cio objeto do Contrato,. no estado em que se
encontrar, por ato próprio da CONTRATANTE;

16.4,2 -— retenção de créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizºs
causados à CONTRATANTE;

16.5 - execução de garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE e dos
Valores das muitas, & indenizações a ele devidosi

17 cmusum DÉCIMA SÉTIMA - enorerções
17.1 - É vedada à CONTRATADA:

117.1.1 — é vedado à CONTRATADA, contratar funcionário para a prestação de
serviço, objeto desta licitação,. que seje familiar de funcionário da
CDNTRATANTE, que exerça cargo em comissãº ou função de confiança
(Art. 7“ do Decreto n:.º 12032010 de 04 de junho de 2010).

17.1.2— caucironar ou utilizar o presente Contrato para qualquer operação
financeira, sem prévio e expressa autorização da CDNTRATANTE,

17.1.3 - opor, em qualquer circunstância, direito de retenção sobre qualquer
bem da CONTRATANTE.

17.1.4 — interromper uniiateraimente os serviços eiegando inadimplemento pela
CONTRATANTE”.

18 - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA "' DISPOSIÇÓES GERAIS

lili — Fazem parte integrante do Contrato, todos os documentoe referidos no Edital!
e quaquEr-de seus anexos, independent-eminente de transcrição.

18.2 - Quai5quer erros, emissões, incorreções, dubiedades ou discordância
eventualmente encontradas pela CDNTRATADA nos detaihee & especificações no
decorrer da execução dos serviços, deverãº Ser comunicados por eecrito &
CONTRATANTE, a Em de ser corrigido de mode à hem definirem as intençvãee do
Contrato.

18.3 - A CENTRATANTE não ecimitãrá qua-imuer alteraçãee no Termo de Referência,
salvo casos especialíssima, a seu exclusivo critério, suficientemente Ímtificedos e
fundamenta—zine com e necessária antecedência.
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18.4 — A CONTRATANTE reserva-,se :; direita de paralisar ou suspender, a qualquer
temp-o, 05 serviços contratados de forma parcial ou total,. mediante pagamento
únicas & exclueive dos SEWÍÇDS já executadºs & a aquieãçãn por ajuste entre as
partes., de materiais existentes e e ela deátinadas, e a proceder de outras formas,
ressalvadas as responsabilidadee legais e contratuais..

“185 - ESte inetrumentn, ubsewedas as devidas justificativas, sºmente poderá ser
amarrada unilateralmente pela CONTRATANTE ou pºr acºrdo das partes,, nos termes
de Artigº 65, da Leâ nª S.BEBf'93..

15.5 - ã quanu-er tempo, as partes, de comum acordo, pºderão celebrar Termos-
Adwltlvas ao presente Cºntrato, objetivandº res-oWen na esfera adminkstrativa, os.
casos omissos ou questões suscitadas durante &! vigêncla do mesmo, na forma da
Lei nº BEE-EJEF; e alterações previstas na Lei nº 838394.

133 — Ne contagem das prazos estabelec'id05 neste Contrato excluir-se=á o dia do
começo & InciuIr-se-á a de vencimento. Se este dla recalr em dia sem expedlente na
CONTRATANTE e térmlno ocorrerá no primeiro site útil subsequente de expediente.

19 - ÇLAUSULA DÉCIMA. NONA - pu BLICAÇÃD

19.1 - A pubiicaçào resumida deste Contrato e seus aditamentos no Diáriº cnciazªl da
União Serãº prºmovidos Deia CONTRATANTE, na mesma data ou até o quinto dia útií
de mês ãeguinte ao de sua aseinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias
daquela data.

20 - CLÁUSULA VIGÉSIMA =- FORD

20.1 ,- O Foro privilegiado para dirimir eventuais questões decorrentes da— execução
deste Instrumentº, que nãe possam ser dlrimkdas edminãstrativamente, serão
prºcessada—s e julgadas na Justiça Federal de Niterói, seção Judlcràrha de Rio de
Janeiro, na forma prevista pelo artigo 109, 1 da Cºnstituição Federal.

20.2 — E, por estarem justee & contratados, preparam este Instrumento, em 02 [duas)
vias de igual teor, para um só efeito, que depois de lida e achado conforme vai
assinada pelas partes CÚNTRATANTES e duas testemunhas, para que produzam
seus efeítúe Regaks; comprometendo—'se. as partes CDNTRATANTES a cumprir a
preeente Cºntrate em tºdas as suas— ciàusulas.

SIDNEY Luiz. % "no me.-Lm WILLIAN Loves DE AGUIAR_
uulvensmmg TEDEML, numa,“ Hºsana uup EÇºNSÇRvAçno nm.

Willian LÚPÉS ar;? um' E' uma; à “_
as.,a.?ÉÉÉÉÉ-“cuzazàmmw

Testemunhas:
.. “"/IfAssinatura: Assinatura: r _ f » .

"umª: Nome: Wup-huma mim Panama;
"“x. Ma” [332753CPF: , CPF. ““'-Asuílente Cºmercial

/. CPF ». DGS" 3.515,33 ªaª.
-— Pág. 19/19




