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COÍíTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ADESÃO N° 001/2022
TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

001.01042022.17.001/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICÍPIO DE SAO JOÃO DOS
PATOS/MA. POR INTERMÉDIO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA
INSTITUTO VIVER.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS por intermédio da Prefeitura
Municipal, com sede na Av. Getúlio Vargas, N® 135, centro, na cidade de São João dos Patos
/MA. inscrito no CNPJ n" 06.089.668/0001-33, neste ato representado pela Secretária Municipal
de Administração, Sra. Thuany Costa de Sá Gomes, portadora da Carteira de Identidade u°
0311460720061 (SSP/MA), e CPF n° 038.921.083-82, doravante denominada CONTRATANTE
e a empresa: INSTITUTO VIVER, inscrito no CNPJ n° 21.851.634/0001-28, com sede na Rua
Aririzai, N° 39, sala IS-Turu, CEP: 65.066-865, no Município de São Luís - MA, denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor Enio da Silva Rocha incscrito no CPF sob
o N° 183.402.450-15, tendo em vista o que consta no Processo n" 02.0803.17.001/2022, e o
resultado finai da Adesão n® 001/2022, com fundamento na Lei n° 8.666, de 1993, e demais
legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as
condições seguintes:

CLAUSULA PRJMBRA- DO OBJETO

- O contrato tem por objeto a contratação de empresa na Prestação de serviços terceirizados
de limpeza e conservação, condução de veículos, cozinha e apoio administrativo para atender
as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme especificações.

- Este Termo de Contrato vincula-se a Adesão n® 001/2022, identificado no preâmbulo.

SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE

CARGO/FUNÇÃO
QUANTIDADE DE

HORAS TOTAL

VALOR DA HORA

RS

VALOR TOTAL

ANUAL

ASSISTENTE ADMINISTRAT1V0 24.478 RS 17,18
R$

420.532,04

ELETRICISTA Z844 RS 18,22
RS

51.817,68
MOTORISTA DE VEÍCULOS
LEVES

5.000 RS 18,11
RS

90.550,00
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AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
PREDIAL

5.598 R5 16.25Í
OTIOTA?.

PEDREIRO 2.501 R$ 20.72
F^S

51.820,72

TOTAL 1S9-â3 RS 705.911,86

C!Jíi5Sifí_A - VSGSvCIA

- O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses podendoser prorrogado
por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal
da autoridade competente e seja observado o disposto no Anexo IX da IN SEGES/MP n.°
05/2017, atentando, em especial, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

a) Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza
continuada:

b) Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que
os serviços tenham sido prestados regularmente;

Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na
realização do serviço;

Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a
Administração;

e ). Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;
f). Seja comprovado que a contratada mantém as condições iniciais de habilitação.
- A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

- A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

CLÁUSIÜA TERCBRA- PREÇO

3.1 - O valor total da contratação é de R$ 705.911,86 (Setecentos e cinco mil, novecentos e
onze reais e oitenta e seis centavos)

- No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes
da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
prevídenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

O valor acima é meramente esümativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA
dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados

CLÂUSÜUk QUARTA- OOTAÇÃO ORÇASiEJíTÁRIA

4.1 - As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento do município de SÃO JOÃO DOS PATOS, para o exercício do
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despesas decorrentes da presente contratação correrão â conta do rocursor. ospoctficoa
consignados no Orçamento do município dc SÃO JOÃO DOS PATOS/MA. dorJo rjxorcir.to,
dotação abaixo discriminada:

SEC DE OBRAS

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
• ÓRGÃO; 08 SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS

UNIDADE' 08 SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS
15 452 00'19J2028.0000 - MELHORA EMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOSI3 90 39 00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
No(s) exercído(s) segulnte(s), as despesas correspondenles correrão à conia efos recursos
próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no inicio de
cada exercício nnanceiro

CLÁUSULA CHWTA- PAGASEE^fTO

5-o prazo para pagamento àCONTRATADA edemais condições aele referentes encontram-
se definidos abaixo e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

5.1. Aemissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento deãnitivo do serviço,
conforme este Termo.

5.2. Quando houver glosa parcial dos serviços, a contratante deverá comunicar a empresa
para que emita a nota fiscal ou fatura com ovalor exato dimensionado.

5.3. Opagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias. contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

54 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem olimite de que
trata oíndso (I do ari. 24 da Lei 8.666. de 1993, deverão ser efetuados no prazo de ató 5(cinco)
dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Falura. nos termos do arl. o , §

•j 3°. da Lei n° 8.666, de 1993.

5.5. Osetor competente para proceder opagamenlo devo verificar se aNota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessários eessenciais do documonlo. tais como.

a), o prazo de validade;
b). a data da emissão;
c). os dados do contraio e do órgão contratante
o período de prestação dos serviços;

í e). o valor a pagar; e
f) evenlual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Falura. ou circunstancia que impeça a liquidação
da despesa, o pagamento ficará sobrcslado ató que a Contratada providencio as medidas ^

L
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saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamonio iniciar-sc-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Coniralanio:

Antes de cada pagamento à contratada, sorà realizada consulla. para verificar o manutenção
das condições de habililaç-ão exigidas no edital.

Conslalando-se, a situação de irregularidade da conlralada, scrã providenciada sua
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) días úteis, regularize sua situação ou,
no mesmo prBZO, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez. por igual
período, a critério da Conlralanle.

' Não havendo regularização ousendoa defesa considerada improcedente, a conlralanle deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto è
Inadimplência 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 in-egularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à conlralada a
ampla defesa.

Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, ale que
se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize.

Será rescindido o contrato em execução com a conlralada inadimplente, salvo por motivo de
economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá
"• realizar as certidões da empresa referente a regularidade fiscal e trabalhista.

E vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços preslados, à empresa privada que tenha
em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como omitida n ordem bancária
para pagamento.

Nos casos de eventuais atrasos do pagamonio, desde que a Conlralada não lenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido do nlualização financeira, e
sua apuração se fará desde a dala de seu vendmcnlo alô a data do efetivo pagamento, om
que os juros de mora serão calculados à taxa de O.SVu (meio por conto) ao mês, ou 6% (seis
por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

EM = I X N X VP, sendo:
EM = Encargos moralórios;
N = Número de días entro a dala prevista para o pagamento o a do efetivo pagamento; VP =
Valor da parcela a ser paga.
I = Índice dc compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: .;

POLHA n"
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(6/100 ) 1= 0,00016438
365 TX = Perccnlual da laxa anual = 6%

CLj^HSaiLASSXFA-RH D£ PfCEÇOS EM SOiTlDO AMPLO.

6.As regras acerca do reajustannento de preços em sentido amplo do valor contratual (reajuste
em sentido estrito e/ou repactuação) são as estabelecidas abaixo:

6.1 A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo Acordo, Convenção ou
Dissídio Coíetívo de Trabalho deve repassar integralmente o aumento de custos da mão de
obra decorrente desses instrumentos.

6.2 O Interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado:

a). Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à dala-base da categoria
profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de
trabaiho, vigente à época da apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional
abrangida pelo contrato;

b). Para os insumos discriminados na Planilha de Custos e Formação de Preços que
estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa): data do reajuste do preço
público vigente â época da apresentação da proposta;

c). Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado (insumos não
decorrentes da mão de obra): a partir da data limite para apresentação das propostas constante
do Edital.

6.3 Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data
do fato gerador que deu ensejo à última repactuação, independentemente daquela em que
celebrada ou apostilada.

6.4 As repactuações a que a Contratada fizer jus e que não forem solicitadas durante a
vigência do contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou
com o encerramento do contrato.

6.5 Nessas condições, se a vigência do contraio tiver sido prorrogada, nova repactuação só
poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado:

a). da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos
decorrentes de mão de obra

b). da data do último reajuste do preço público vigente, para os insumos discriminados na
planilha de custos e formação de preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço
público (tarifa);

c). do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em relação
aos custos sujeitos à variação de preços do mercado;

6.6 Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não lenha sido celebrado onovo acordo,^
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dissídio OU convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possívelà Contratante ou
à Contratada proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de
prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuaçáo, a ser exercido tão iogo se disponha
dos valores reajustados, sob pena de preclusão.

6.7 Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas base
diferenciadas, a repactuaçáo deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos,
dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.

6.8 É vedada a inclusão, por ocasião da repactuaçáo, de benefícios não previstos na
proposta inicial, exceto quando se tomarem obrigatórios por força de instrumento legal,
sentença normativa, Acordo, Convenção e Dissídio Coletivo de Trabalho.

6.9 A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios ou
Convenções Coletivas que tratem do pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros
ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que
somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam direitos
não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou
previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

6.10 Quando a repactuaçáo se referiraos custos da mão de obra, a CONTRATADA efetuará
a comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e
Formação de Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção
coletiva da categoria profissional abrangida pelo contrato.

6.11 Quando a repactuaçáo solicitada pela CONTRATADA se referir aos custos sujeitos à
variação dos preços de mercado (Insumos não decorrentes da mão de obra), o respectivo
aumento será apurado mediante a aplicação do índice de reajustamento. índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE),com base na seguinte fórmula (art. 5° do Decreto
n.° 1.054, de 1994):

R = V(i-n/^ onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor coritratual correspondente à parcela dos insumos a ser reajustada;
P = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente á data fixada para
entrega da proposta da licitação;
1= Índice relativo ao mês do reajustamento

6.12 As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando
coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por
aditamento ao contrato

FOLHA n".

CLÁUSULA SÉUSÃA-GARANTIA DEEXECUÇÃO

7. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes
do abaixo:

7.1. Será exigida da Adjudicante a apresentação ao setor de Contratos, no prazo de 30
(trinta) dias úteis,- contados da data de assinatura do contraio, garantia da execução do Contrato
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niodalídndes índicndns no artigo 56. § í" da Lüí Fodornl n" 0.666/03,

7.2. A garnnlia prestado pela Contratada sor/j liberada ou roslilulda após a execução cJo
controlo o. quando em dinheiro, atualizada monolariamonlo.

7.3. A caução de garantia do Contraio responderá por eventuais Inadimpiomonlos das
obrigações da contratada.

7.4. A garantia prestada pela Contratada será liberada ou rcsliluída após a cxccuçajo dos
serviços contratados, com documento hábil, devidamente atestado pelo sclor competente;
quando em dinheiro, atualizada monelariamenle.

7.5. Agarantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamcnlo do;

a). prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimpicmcnto
das demais obrigações nele previstas;

b). prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;

c). multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ã contratada; e

d). obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para como FGTS. não
adimplidas pela contratada, quando couber.

íi

7.13. Será considerada extinta a garantia:

a). com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de
Importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas
do contrato;

b). no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a
Administração não comunique a ocorrênda de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos
lermos da comunicação,conforme estabelecido na alínea ''h2"do item 3 1do Anexo Vll-F da IN
SEGES/f^P n. 05/2017.

CLÁUSULA OÍTAVA—SÊOCESjO UE EXECUÇÃO BOS SERVFÇOS ERSCAUZAÇÂO

8.1 Omodelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais
que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto o a fiscalização pela

' CONTRATANTE são aque/es previstos abaixo:

8.2. A Contratada designará formalmente o proposto da empresa, antes do inicio da
prestação dos serviços, indicando no Instrumento os poderes odevores cm relação à execução
do objeto contratado.

8.3. A Contratante poderá recusar, desde que jusIificadamerUo. a Indicaçíio ou a r 1
' -
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QÀ. A Controlada não cslà obrigada o manlcr preposlo da empreso no locol da o/ccuçoo
do objelo.

8.5. Na fiscalização do cumprirnenlo das obrigações trabalhistas c sociais oxigir-so-á, dentre
outras, as seguintes comprovações (os documentos poderão ser originais ou cópias
autenticadas por cartório competente ou por servidor do Administração), no caso do empresas
regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT):

a). no primeiro mês da prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar a
seguinte documentação:

b). relação dos empregados, contendo nome complelo, cargo ou função, horário do posto
de trabalho, números da carteira de Identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF). com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando
for o caso

c). declaração de responsabilidade exclusiva da contraíada sobre a quitação dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contraio.

d). entrega até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços ao setor
responsável pela fiscalização do contrato dos seguintes documentos:

e). Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais c à Dívida Ativa da
União (CND):

f) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual. Distrital o
Municipal do domicílio ou sede do contratado:

g). Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e

h). Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

CLALÍSUiA>í05íA-Ge51SGAÇÕES DA COífIRATAHTE E DA CONTRATADA

-As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas abaixo.

9.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

9.1.1 Exigir o cumprimento de Iodas as obrigações assumidas pela Contratada, do acordo com
as cláusulas contratuais e os (ermos do sua proposta;
9.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor espocinlrnente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, môs o ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, o encaminhando os apcnlnmenlos
á autoridade cx)mpetenle para as providências cabíveis;
9.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência do eventuais imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando pmzo para n sua

(
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" corix3çõo. ccítiricaiuJo-sc quu as soluções por oln pfopor.las sejam as mais ader|uadas;
n.í.-l. Pagar a Conlmlada o valor rosuHanlc da prestação do serviço, no pra/o n rondições
oslabolecídas ne^le Termo:

9.1.5. Efoluar as rolcnçõos Iribulárins devidas .sobre o valor da Mola Fiscal/Fatura da
conlraloda, no que couber, om conformidado com o ilom 6 do Anexo XI da IM SFGFS/MP n
5/2017;

9.1.6. Nâo praücar ales de Ingercncio na administração da Conlratada. laís como:
.t

a). exercer o poder dc mando sobre os empregados da Contratada, úfjycrxlo reportar-se
somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da

coniralação previr o atendimento direto, tais como nosscn/iços dc recepção e apoio no u.suádo:
b). direcionar a contratação de pessoas para traloaihar nas empresas Conlraladas;

c). promover ou aceitar o desvio dc funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a

utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em
relação ã função cspecínca para a qual o trabalhador foi contratado; o

d). considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio
órgão ou entidade responsável pela contratação, cspedalmenle para efeito dc concessão cie
diárias e passagens.

9.1.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos scrv-íços
objeto do contrato;

9.1.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após sou rcccbimcnlo;
9.1.9 Cientificar o órgão de representação judicial da Advocada-Gcral da União para adoção
das medidas cabíveis quando do dcscumprimento das obrigações pela Contratada:

9.1.10.Arquivar. entre outros documentos, projetos, "as buill", especificações tócriícas.
orçamentos, lermos de recebimento, contratos oaditamentos, relatórios do inspeções técnicas
após o recebimento do serv/ço e notificações expedidas;

9.1.11. Fiscalizar o cumprimento dos roqulsilos legnis. quando a contratada houver se
benendado da preferènda estabelecida pelo arl. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666. do 1993;

9.1.12. Assegurar que o ambiento de trabalho, ínclusivo seus cguipanienlos o instalações
apresentem condições adequadas ao cumprimento, pola conlratada. dos normas do segurança
e saúde no trabalho, quando o serviço for oxocuiado om suas dopondôncías ou om local oor
ela designado.

. 9.2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.2.1. Executar os serviços conformo especificaçõos dosto Torrno. com a alocação das
empregados necessários no porfoilo cumprirnonto das cláusulas contratuais conformo ^
espedficaçõos;

FOLHA n
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9.7,.ü?. Reinnmr. corrigir, rcmovor ou subr^llluir, òs sunfi oxpons<is, no lotnl ou orn pnnrj. no pr^/n
(ixodo pelo fiscnl do conlrnlo. os serviços GÍclundos cm (|uo se verificarem vício.s, dcfctros nu
incx^nxíçòGs rcsultiinles do cxoa;çôo ou dos mnlertais ernprogodos;

9.2.3. Responsobilizor-sc pelos vícios e donos dccorrcnlcs do c/ccuçõo do objofo, bem corno
por lodo c qualquer dnno causado -•') Ptclcilurn Municipal do oAO JOAO DOS PATOS, ricvcndo
rcssorcir Imedlalomenlc n Adminislrnçãn cm sua inlcqraliclade. (icarnlo a Confralante
autorizado o dosconlar da garonlia, caso exigida no cdílai, ou dos pagamentos devWos à
Controlada, o valor correspondcnlc aos dano.s sofridos;

9.2..4. Ulilizar empregados habilitados o com conhecimentos bfjsicor. dos sor/iços a serern
executados, em conformidade corn as norma.s e delfirminaçõos em vigor;

9.2.5. Responsabilizar-se polo cumprimento das obrigações previstas em Acordo. Convenção.
Dissídio Coletivo de Trabalho ou equlvaioníes das categorias abrangidas polo con-rato. por
todas as obrigações trabalhistas, sociais, prcvidenciárias. tributárias o as demais prevista:, em
legislação especínca, cuja Inadimplôncia não transfere a rcsponsabíHdade <j Conlratanle:

9.2.6. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte c quatro) horas, qualguer
ocorrência anormal ou acidente que se verínquc no local dos serviços.

9.2.7. Prestar lodo osclarcdmento ou informação solícilada pcJa Conlratanle ou por seus
prepostos, garanUndo-ihcs o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relatrvos à excajção do emprccndímcnlo.

9.2.8. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não cstoja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha cm risco a scgurançíi dc pessoas ou
bens de lerociros.

9.2.9. Promover a guarda, manutenção o vigilância do materiais, ferramenlas. o tudo o que for
necessário à execução dos serviços, durante n vigência do contrato.

9.2.10. Promover a organização técnica e admlnislralíva dos scr^/iços. de modo a conduzí-io:?
eficaz e efidenlemenle. de acordo com os documentos c especificações que integram raie
Termo, no prazo determinado.

9.2.11. Conduzir os trabalhos corn estrita obsorvâncin ás normas da legislação pertinente,
cumprindo as determinações dos Podorcs Púl)lico?.. mantendo sempre limpo o locnl dos
serviços e nas melhores condições do segurnnçij. higiene (5 dlsdplinn.

9.2.12. Submeter previamente, por oscrilo, á Conlrrrtanio. parn análise o aprovação, quaisquer
mudanças nos métodos executivos que fujam ás ospocilícações do momorini descriüvo

9.2.13. Nao permitir a utilização do qualquer trabalho do rnonor do dozossois anos. oxcoto na
condição de aprendiz para os maiores do quator/.o rmos; nom permitir a utilização do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou Insnlubro;

9.2.14. Manter durante Ioda a vigência do coniralo, om compatibilidade com ns Obrigações
assumidas, todas as condições de babililação o (lunliíicnçáo (jxigidas na licitação: *
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9.2.15. Cumprir, durnnlo lodo o período de oxocuçAo do coulrnlo, ü rocerví) do cor(jorj proviíilrj
em lei para pessoa com doficlôncía ou para rcobililado da Prüviddncia Social, bom corno as
regras de acossibilidndc prcvislas na legislação, quando a conínolada houverso benoíicíacJo da
prcíorôncía eslabelecida pela Lei n" 13.1^16, do 2015.

9.2.16. Guardar sigilo sobre Iodas as informações obtidos cm decorrência do cumprimcnlo do
conlrato;

9.2.19.Arcar com o ônus decorrente do ovonlual equívoco no dimensíonamcnio dos
quanlilativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo do vale transporte, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o
atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

9.2.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal,
as normas de segurança da Contratante;

9.2.21. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com
a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

9.2.22.Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, "a"© "b",
do Anexo VII - F da Instrução Normativa SEGES/MP n® 5, de 25/05/2017:

9.2.23.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitações;

9.2.23. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da
documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução
do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

9.2.23. Disponibilizar a Contratante os empregados devidamente uniformizados e identificados
por meio de crachá, além de provê-íos com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI,
quando foro caso;

9.2.24. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme
disposto neste Termo de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes;

9.2.25.Apresentar relação mensal dos empregados que expressamente optarem por não
receber o vale transporte.

9.2.26.Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as disposições
contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de maléria^^

.é-

POlha o»

c

C



l hlW) no M/\I{ANMAÜ

íniLÍLlIUnA Dl NÃO lOÃO DOS l-AIOS - MA

Avrntílá GcluLiciV.írfj.»-., I IN * CcnDn. CLÍ' íilifjfjti üOO
CNPJ N" oG.onn.fico/nool-üü

FOLHA n'

HuOiiCh

não Irobolhislü, de obrlgaçõcrj e dircilon quo somcnic so Dpllc;jm nos conlrnioo com n
Administração Público, ou que cstobcicçoni dirollos nno prcvísioc cm lei, ínis corno valores ou
índices obrigatórios de encargos socinls ou providcnclririos. bom corne de preços pnrn os
insumos relacionados ao exercício da alividade,

9.2.27. Autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o
desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salúrios o demais verbas trabalhistas
diretamente aos trabalhadores, bom como das coniríbuiçõos prcvidoncíárías o do PGTS.
quando não demonstrado o cumprimento tempestivo c regular dessas obrigações, aló o
momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

9.2.28. Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus
serviços no turno imediatamente subsequente;

9.2.29. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados,
no prazo fixado pelo fiscal do conlralo. nos casos em que ficar constatado descumprimenlo das
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;

9.2.30. instruir seus empregados quanto á necessidade de acatar as Normas Internas da
Administração:

9.2.31. instnjir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, aierlando-
os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à
Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

9.2.32. Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das
informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e
obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:

a). viabilizar o acesso de seus empregados, via internei, por melo de senha própria, aos
sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas
contribuições previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.
contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado:

b). viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os
empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos
serviços ou da admissão do empregado;

o). oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção do extratos
de recolhimentos de seus direitos sociais, preíoronclalrnonto por rnoio eletrônico, quando
disponível.

9.2.34. Não se beneficiar da condição de optanle pelo Simples Nacional, salvo as exceções
previstas no § 5®-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

CLÁUSULA DÉCHCA- SAA^pDES ADMfcüSTRATÍVAS.

- As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas abaixo.

r
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Comclo infração ndminislralivo nos lermos dn Lol n" 10.520, do 2002, rj CONTRATADA diJ'"

ínihnr no execução do conlmlo, pelo ínexccução, (olnl ou pord.-il, do quoir.qurjr díjv. obrkj^íçõoo
assumidos na conlralaçõo;

ensejar o rclardamenlo dn execução do objolo;
fraudar na execução do controlo;
d), comportar-se de modo inídôneo; ou
e). cometer fraude fiscal.
Pela inexecução total ou parcial do objolo deste conlmlo, a Administração pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:

Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações conlraluais
consideradas faltas leves, assim enlendidas aquelas que não acarrclani prejuízos significativos
para o serviço contratado;

Multa de;

b.1). 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze)
dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso,
poderá ocorrer a não- aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução
total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b.2). 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de atraso na execução do objeto, por período superior ao previslo no subifem acima, ou de
inexecução parcial da obrigação assumida;

b.3). 0,1 % (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valoradjudicado, em caso
de inexecução total da obrigação assumida;

b.4). 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme delalhamenlo constante
das tabelas 1 e 2, abaixo: e

b.5) 0,07% (sele centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação
da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo rie 2%
(dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração
CONTRATANTE a promover a rescisão do contraio;

b.6). as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas índcpcndonlos
entre si.

Suspensão de licitar e impodirnenlo de conlratar com o órgíio, ontidado ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e alua concrolamonlo, pelo prazo de
até dois anos;

Sanção de impedimento do licitar o contratar com órgãos c onlidados do Município de SÀO
JOÃO DOS PATOS, com o conseqüente descrodonciamonlo no Cadastro de romocedoros
pelo prazo de até cinco anos.

FOLHA n".
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Declaração de inídoncidadc para licitar ou coiilralar com a Aflmininlração Pública, onquanlo
perdurarem os motivos dctcrminanlcs dn punição ou até que aoín promovido a fcabíliíaçáo
perante a própria autoridade que aplicou a ponalícínde. que scrã concedida sernpro quê o
Contratada ressarcir o Conlratanle pelos prejuízos causados;

ASanção dc irnpcdimcnlo de licilnr e contratar prevista no subtlcm "e' lambérn é apiicavcl em
quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa nostr.* Termo

As sanções previstas nos subitens "a , "c . "d. c "c poderão ser aplicados ã COrJTRATADA
junlanienlc com as dc multas, descontando-a dos pagamentos a serem eíotuados.

Para eíeilo de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, dc acordo com os tabelas
1 e2:

FOLHA n

CORRESPONDÊNCIA

1 0.2% ao dia sobre o valor mensal do conlrato

2 0.4% 30 dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contraio

4 1.6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3.2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

TABEl-A 2

INFFRAÇAO

ITEM pESCRiÇÃO pRAU

Permitir siluaçao que crie a possibilidade do causar dano
1 físico, lesão corporal ou conscqücndas tcbiís. porocoaánda;

üspender ou ínterfompcr, salvo motivo de (orça maior ou
•o fofUiílo, os serviços contratuais por dia c por unidade dc

londimenlD;

lanter fundonário serti qualificação para executar os
rviços contratados, por emprofjndo ü por dm;

;ecusar-ç>e a ey.ecular serviço delenniixado jxila liscalizaçTíO
ifserviço e por dia;

.etirar funcionAríos ou et^canegados dn slmvíço duiantu ü
xpedienle. sem a anuòncia próvia do CONTfTATANTH, por

empregado c por dci;

Para os itens a seguir, deixar do:

05

0-t

02

03
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AC\je.tniT o COTíÍTCsLTr", <Jair»TiTHTTáO. .1 n a
xxilunlKlado do seu pessoal, por [uncionáro e por tlvi; 01

~ 7 Cumprir determínaç^D formnl ou «nstruçõo
complementar do órgão rnscoii/ndõf, por ocorrência;

.

02

B

Substituir empregado que se conduzo de modo incoriveníenlc
3U r^õo atcrxlo às ncccssKlndes do serviço, per íuncrjoãfKJ e
por dia:

01

9 Cumprir quaisquer dos itens do íEddal c seus Anexos não
previstos nesta tabela dc mullns. apór. rcTOdéncia
tormalmcnio notüicrjda pelo órgão ítscalrzador. por rícm c por
ocorrência:

,o

10 Indicar c manler durante a execução do contrato os prcposloC'
previstos no cditat/opníraío:

01

11

1

Pro'iidenciar treinamento para seus funcionários conforme
previsto na relação de obrigações da COtTTRATADA 01

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o coniraditórío q a ampla defesa á COf^lTRATAOA. obsorvanílo-so o
proccdimenlo prevíslo na Lcl n" 8.665, do 1993. e subsirííariamonie a Lei n® 9.78'I, do 1S09,

As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contralanle serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos cm favor da Preíeilura Municipal de SAO JOAO DOS PATOS, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando (oro caso. serão inscritos na Divida Ativa do municipío
de SAO JOÃO DOS PATOS o cobrados judícialmenic.

Caso a Conlralanle determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo do 15 (quinze)
dias. a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela nulorídodccon^potenie.

Caso o valor da multa não seja suficíenlo para cobrir os prejuízos causador, pcln conduta do
lic/lante. o município de SÂO JOÃO DOS PATOS, poderá cobrar o valor rcriianescento
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará orii consldoração n gravidade da
conduta do Infrator, o caráter educativo da poria, bom como o dano causado á AíímiiVtstruçáo.
observado o principio da proporcionalidade.

Se. durante o processo de aplicação do penalidade, se houver indícios do práncú do inir-ação
administrativa tipificada pela Lei n" 12.846, dia 1" do agosto do 2013, como atu IóSívo õ
administração públiai nacional ou osirangiuiíL cópias do prucosso íidinuii.strauvx) nocossórui-i
a apuração da responsabilidade da íirnprosri dovorno ser lumolidas á autoridade competento,
com despacho fundamentado, para cláríciri o decisão sobro n evontuul insiBuraçáo de
investigação pireliminar ou Processo Administrativo do Respoiísabíli/ação - PAR.

A ap>uração o o Julgamento das demais ínírnçòos ndministrnlivns não considoradas como ato
lesivo ã Administração Pública nacional ou osliangeirTi nos tomios da Lei n" 12.8-íO, de 1^ de
agosto de 2013, sfiyuirão sou rito normal na uiddado adminlsirativa. -

'
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folha n"

o processamento do PAR não interfere no soguimonto regular dos processos adminislralivoG
específicos para apuração da ocorrência de danos c prejuízos â Administração Pública Fodoral
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídico, com ou sem o parlicipação de agente
público.

As penalidades serão obrigaloriamenle registradas no Cadastro de Fomecedores do município

CLÂy^iA E}éCÊWL - rísosão

- o presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII c XVII
do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as conseqüências indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuízo da aplicaçãodas sanções previstas noTermode Referência, anexo ao Edital;

amigavelmente, nos termos do art. 79, Inciso li, da Lei r\° 8.666, de 1993.

- Os casos de resdsão contratual serão formalmente motivados e precedidos de autorização
da autoridade competente, assegurando-se à CONTRATADA o direito ao contraditório, bem
como à prévia e ampla defesa.

- A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art 77 da Lei n® 8.666, de 1993.

- O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

a). Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b). Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
c). Indenizações e multas.

- O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das
contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS poderá dar ensejo à rescisão do
contrato por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE e à aplicação das penalidades cabíveis
(art. 8®, inciso IV, do Decreto n.® 9.507, de 2018).

- Quando da rescisão, o fiscal administrativo deverá verificar o pagamento pela CONTRATADA
das verbas rescisórias ou os documentos que comprovem que os empregados serão
realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do
contrato de trabalho (art. 64 a 66 da IN SEGES/MP n.® 05/2017).

- Até que a CONTRATADA comprove o disposto no item anterior, a CONTRATANTE reterá:

a garantia contratual, prestada com cobertura para os casos de descumprimento das
obrigações de natureza trabalhista e previdenciária pela CONTRATADA, que será executada
para reembolso dos prejuízos sofridos pela Administração, nos termos da legislação que rege
a matéria; e
os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situação seja regularizada.
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11.8. No hipótese do subllein anterior, nrio havendo (juilação dan obrkjaçõer. por parto da
CONTRATADA ito prozo do quinze cilas, n CONTRATANTE podoró oíetuar o pagamonlo d?n
obrigações diretamente oos empregados da CONTRATADA fjue tenham participado da
execução dos serviços objeto do contrato.

- O CONTRATANTE poderá ainda;

nos casos de obrigação do pogamenio dc multa pela CONTRATADA, reter a garantia prestada
a ser executada, conforme legislação que rege a matórío; c

nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos r^ausados á
Administração, nos lermos do Inciso IV do art. 80 da Lei n." 8.666, de 1993, reter oo eventuais
créditos existentes em favor da CONTRATADA decorrentes do contrato.

- O contraio poderá ser rescindido no caso de se constatar a ocorrência da vedação
estabelecida no art. 5® do Docrelo n.° 9.507, de 2018.

12. Cí-AilSiüA DECfc3£A. SEGUííDA - VEDAÇÕES

É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação do
inadimplemento por parte da COt^TRATANTE, salvo nos casos previstos em Icí.

CLÁUSULA DÈCBâA. TSICERA - ALTERAÇÕES

- Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art, 65 da Lei n® 8.666, de
1993, bem como do ANEXO X da IN/SEGES/MP n® 05. de 2017.

- A CONTRATADA é obrigada a açoitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25®/o (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

- As supressões resultantes de acordo celebrado entro as partes coniralanios pmiorfio oxcodcr
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor Inicial alualizado do contraio.

CLÁUSULA OÉCMA QUARTA - OOS CASOS OftÉüSSOS

Os casos omissos serão decididos pela CONTFLATANTE, segundo ns diâ[>osiçõü5 contidas na
Lei n® 8.666, de 1993, e subsidíariamcntc, segundo as disposições contidas na LoÍ n® 8.078, do
1990 -Código de Defesa do Consumidor - e normas o princípios gorais dos contratos.

CLÁUSULA ÜÉCeaA QUefTA- PUHLiCAÇÂO

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar o publicação doslo Instaimonto, por extrato, no
Diário Oficial do Município dc SAO JOAO DOS PATOS, no prazo provislo nn Lei n® 8,666. do
1993.

d.
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CLAJiSL^lA 0ÉCSI€A SEXJA - E=OHO

É eleito o Foro da Comarca de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA para dirimir os litígios que
decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela
conciliação, conforme art. 55, §2°, da Lei n" 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas)
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e
por duas testemunhas.

SÃO JOÃO DOS PATOS (MA) 01 de abril de 2022.

THUANY COSTA DE

Secretária Municipal d
CONTRATANTE

INSTITUTO VIVER

CNPJ n° 21.851.634/0001-28

REPRESENTANTE: Enío da Silva Rocha - CPF N° 183.402.450-15

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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