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COMTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ADESÃO N" 001/2022
TERMO DE CONTRATO N° 002.01042022.17.001/2022

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

EDUCAÇÃO/FUNDEB, E A EMPRESA
INSTITUTO VIVER.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS por intermédio do Fundo de
Manutenção de Educação Básica de São João dos Patos /MA, inscrita no CNPJ n°
31.342.177/0001-08, neste ato representada pela Secretária Municipal de Educação, Sra.
Marianna Lyra da Rocha Santos Teixeira, portadora da Carteira de Identidade n® 3.315.608
(SSP/PI) 0 CPF n® 986.676.024-34, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa:
INSTITUTO VIVER, inscrito no CNPJ n® 21.851.634/0001-28, com sede na Rua/Vririzal, N°
39, sala 15 - Turu, CEP: 65.066-865, no Município de São Luis - 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 final 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:

CLÁUSULA PRMHRA - 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 Educação, conforme especificações.

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

- Objeto da contratação:

SECRET/MRIA MUNICIP/U- DE EDUCAÇÃO

CARGO/FUNÇÃO QUANTIDADE DE

HORAS TOTAL

V/\LOR DA

HORA RS
VALOR TOTAL

/VMUAL

AGENTE DE PORT/KRIA 6.936
R$

15,30
RS 106.120,80

AUXIUAR

ADMINISTRATIVO
68.994

R$
15,97

R$ 1.101.834,18

AUXIUAR DE SERVIÇOS
GERAIS

18.546
RS

15,03
R$ 278.746,38
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MOTORISTA DE VEÍCULOS
LEVES

2.614
RS

18,11
RS 47.339,54

ASSISTENTE

ADMINISTRATIVO
20.000

R$

17,18
R$ 343.600,00

COPEIRA 1.356
RS

15,03
RS 20.380,68

TOTAL 118-446 R$ 1.898.021.58

CLAUSiSA VZGEKOA

- O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado
por interesse das partes até o limitede 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal
da autoridade competente e seja observado o disposto no Anexo IX da JN 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.

CLÁUSULA "ffSRCESRA- PREÇO

3.1 - O valor total da contratação é de R$ 1.898.021,58 (Um milhão, oitocentos e noventa e
oito mil, vinte e um reais e cinqüenta e oito 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,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento íntegra! do objeto da contratação.

O valor acima é meramente eslimaiivo, deforma que os pagamentos devidos à CONTRATADA
dependerão dos quantitativosde serviços efetivamente prestados

CLÁUSULA QUARTA-DOT/tÇÃO ORÇAttEftíTÁRlA
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4.1 - As despesas decorrentes desta contratação estão programadas om dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento do município de SÃO JOÃO DOS PATOS, para o exercício de
2022 . na classiãcação abaixo:

despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos ospecíficos
consignados no Orçamento do município de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, deste exercício, na
dotação abaixo discriminada:

SEC EDUCAÇÃO
PODER; 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO: 15 FUNDES
UNIDADE: FUNDES
12.361.0026.2114.0000 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL FUNDES 30%
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO: 15 FUNDES
UNIDADE: FUNDES
12.365.0013.2062.0000- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESC01_AS DE ENSINO
INFANTIL FUNDES 30%
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 15 FUNDES
UNIDADE: FUNDES

12.366.0011.2063.0000-MANUTENÇÂO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS
E ADULTOS FUNDES 30%

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

No(s) exercício(s) seguinte{s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos
próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de
cada exercício financeiro

CLAUSUl-A

5-0 prazo para pagamento á CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-
se definidos abaixo e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

5.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo 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 o valor exalo dimensionado.

5.3. O pagamento será efetuado pela Conlralanle no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura. >
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5.*í. Os pognnienlos docoironlcs do despesos cuíos vnlorcs nrlo ullropossorri o limiio do nuo
troln o inciso II do art. 2A do Lei fl.666, do 1.003, deverão ser cfcínedos no prazo de alO O(cinco)
dias úlGis. conlados dn dala da aprescnloção do Nola Piscrjl/Falura. nos (ermos dn arl. Cf.
3°. da Lei n'' 0.666. do 1993.

5.5. O selor compelenlc para proceder o pagamcnlo devo veriíic;jr sc a Mola Fisc-al ou Falura
apresenlada expressa os elementos necessários c essenciais do documenlo. 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;
e). o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retenções Iribulárias cabíveis.

Havendo erro na apresentação da Nola Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação
da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

Antes de cada pagamento á coníralada. será realizada consuita. para verificar a manutenção
das condições de habilitação exigidas no edital.

Conslatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou.
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez. por igual
período, a crilério da Contratante.

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada Improcedente, a contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à
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.

'^OLHA 11"

Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a
ampla defesa.

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

Será rescindido o contrato em execução com a coníralada ínadimplenlo, salvo por motivo de
economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público do alta relováncin.
devidamente juslincado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

Previamente á emissão de nota de empenho e a cada pagamcnlo, a Administração deverá
realizar as certidões da empresa referente a rcguíaridado fiscal o trabalhista.

É vedado o pagamento, a qualquer líluio, por serviços prestados, à empresa privada que tenha
em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão conlratnnlo.
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Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancória
para pagamento.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e
sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em
que os juros de mora serão calculados à taxa de 0.5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis
por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

EM = 1X N XVP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP =
Valor da parcela a ser paga.
I = índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) 1= 0,00016438
I = (TX) I = 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLÁUSULA SEXTA- EiE AJUSTAMENTO DEPREÇOS Bá SENTIDO AMPLO.

6. As regras acerca do reajustamento 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 Coletivo 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 data-base da categoria
profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de
trabalho, vigente à época da apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional
abrangida pelo contrato;

b). Para os insumqs 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 à 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 Editai.

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
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com o Giicerron^onto do conlrolo.

6.5 Nossas condições, se a vigôncia do conlralo livor sido prorrogada, nova ropacluaçâo só
poderá ser pleiteada após o docurso do novo inlcrrcgno mínimo do 1 (urn) ano. contado:

a). da vigôncia do acordo, dissídio ou convonçfjo coletiva anterior, cm relação aos custos
decorrentes de mão de obra

b). da data do último reajuste do preço pútjlíco vígontc. 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, ern relação
aos custos sujeitos à variação de preços do mercado;

6.6 Caso. na data da prorrogação contratual, ainda não lenha sido celebrado o novo acordo,
dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível à Contratante ou
à Contratada proceder aos cálculos devidos, deverá ser Inserida cláusula no termo adrtr/o de
prorrogação para resguardar o direito futuro à repacluação, a ser exercido tão logo 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 repacluação 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 repacluação, 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 o 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 reiaclonados ao exercício dn ativkíado.

6.10 Quando a repacluação se referir aos custos da mão de obra, a CONTR/\TADA efetuará
a comprovação da variação dos custos dos serviços por melo de Planilha de Custos e
Formação de Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção
coletiva da categoria profissional abrangida polo contrato.

6.11 Quando a repacluação solicitada pela CONTRATADA se roíorir nos custos sujeitos á
variação dos preços de mercado (insumos não decorronlos da mão do obra), o respectivo
aumento será apurado mediante a aplicação do Índico do ronjustamonto. Indico Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/lBGE),cüm base na scguinlo fórmula (nrt. 5*^ do Decreto
n.° 1.054, de 1994):

R = V(l-n/P, onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual correspondente ò parcela dos Insumos a sor reajustada; /

FOLHA n

RuDf'C<<
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1° = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para
entrega da proposta da licitação;
I = índice relativo ao mês do reajusíamenlo

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

CLÁUSULA.^SmA- DE EXECUÇÃO

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 contrato, garantia da execução do Contrato
em importância equivalente a 2% (dois por cento) do valor global do contrato, em qualquer das
modalidades indicadas no artigo 56, § 1° da Lei Federal n® 8.666/93.

7.2. A garantia prestada pela Contratada será liberada ou restituida após a execução do
contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

7.3. A caução de garantia do Contrato responderá por eventuais inadimplementos das
obrigações da contratada.

7.4. A garantia prestada pela Contratada será liberada ou restituida após a execução dos
serviços contratados, com documento hábil, devidamente atestado pelo setor competente;
quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

7.5. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a). prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento
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 à contratada; e

d). obrigações trabalhistas e previdenciáriasde qualquer natureza e para com o FGTS, não
adimplidas pela contratada, quando couber.

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; .



f 5v5 Af n I ' '-'.o/.Mji/./j

r>;i 11 nit.v. 'Jo p tAfi ikí', fv-HJ**. >,'a

í*»'t fS 1V.»»r^;; |<> í f O (',/.i , f,' • | i • '
1 Muhnca

cinu N'* DA íW'u^^rrKy)i ii u

FOLHA n'L

b). i">0 pií^ro (Id 90 (novanln) Ojps niíôs o tAím:r>íT (t^ '•rK\'hncm fin cooU^Ho, r,,-?Ari' ^
AdminisUação n^o cotDuntqtio n ocofrnoQn dr» qijnnrír) o prq/n í^mpNíir/o, riO''<
toni"ícx? rin cornijnicnçi»o, conínrftr»f! osit;íí)r»«^'~»do n-i n?ínr?i "ii'/'río «'cn^ .1 1 r)o Anq^o VW-Í- rj-i

SEGES/WP n 0ÍV2017.

CLÁUSULA OCTAVA - WOOfâ.O D€ EXECUÇÃO M3 SOWÇOS E í- I3CAI,J7.AC AO

8.1 O modelo dc occução do? serviços n serem G/.oojP^dos cící-t CÒírTHAÍAOA. o-; rr.^^tçnaL-;
que serão empo^ndos. q (ftsciplinn dn rncc()-ní9nío rso .oírjeE> o ^ oeU
CONTRATANTE são oqucles r7.h;íw)

8.2. A ConlroUitís designará íormalmcnin o proposlo da cmp''er>a- do insoo d^a
prestação dos sorôços. indicando no inr-.lnjmentr) os pcxJfifC-j e Oc/cres cm rc'-aoáo á c^ocuçâo
do objeto ccntraiado.

6.3. A Conlralante poderá recusar, dcsdo cíug jusiiíicadamento. a incJ oaç-jo 0'->
manutenção óo prcposlo da empresa, hipólcso em que a Conlratadá ílesignarà ourro cora n
excicíao da aln-idade

B.^l A Contratada não oslá obrigaria a maniér prcposlo da crnpref.a rro locsnl da
do ob;elo.

8.5. Wa fiscalização do cumprímenlo das obngaçdés Irnbatbrr.inr. o r.ociiC'. «j óç r-c.e-.X rla-cr.:
outras, as seguinlcs comprovação:; (os docemenlos íKxícr,jô r.of üriqnri;. qm
autenlicôdas por cartório compoicnle rxj f>or r.or>/idor ria Arjmnisír.jçáoj, ao ati-o <U': r.n r:-.-v-L-
rooidos peta Consolidação das Leis do Trabalho (ClJ"j:

a). no primeiro m6s da presiAção do:; ir^irviços. a COifrpJ'%T/dV\ dOvt;ra np'.'.--n.*:'.-' a
seguinte documentação'

b). relação dos empregados, contendo nome compíeto, c;»go nu função luiru;':-» ;j..' p-,x.' •
de usbatho. números da carteira de Idcnijdade (RG) o da inscAção m Cjdrir-uo PtrX-Xi
rlsicfts (CPF), com indicação dos respons/iver. tecrucos p^^la e/(icuç.'iç> cn-: •'.z-r.-ç.n-'. !õ.
for o caso

c). declaração de respon.sabüidode oxJu.siva dn coniral.'id:i ::r>ry«í a (]u:;»t.V> «io>. FÃ:jr:^ô ;
trabalhistas e socídíg decorrentes do contraio

d). entrega aiã o dia trinta do rnãs segujnie ao da tyií'jií>çpa dos -a-f.ii-.ir-. cn
responsável peta íiscalizrição do contato (Jos s«5(jiiiiUií'> docurnr.nUí-»

e). Certidão Negativa de Dál>iíos relíi(r'vüs a Cráditos TriUiiánoii Pií<t«/"c»s o a ai.n.í cLj
União (CND):

f) certidões que comprovem a regulandada (jeini^io as ra/ernias rãiõí.KKiJ 0«itnul c
l/unidpa! do domicílio ou ^búc do cenlnitado,

g). Certidão de Regulandode do I'GT!j (CRP). o

h). Certidão («íegaiiva de Oóbílus "iratiaihisUití (CNDT). _ . ^
>
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CLÁUSIA^ HiO^-03KKyvJÇÍ)£S OA COHTRATAmE H DA CONTRATADA

- As obrigações do CONTRATANTE c dn CONTRATADA são ncjuclíis abai/o.

9.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANI E;

9.1.1 Exigir o cumprimcnlo do Iodas os obrigações assumidas pelo Coniralada, do acordo com
as cláusulas coniraluais e os lermos do sua proposta;
9.1.2. Exercer o acompanhamcnlo c a fiscalização dos serviços, por .servidor c.sper.jaímon'e
designado, anotando em registro próprio as falhas dotocladas, indicando dia. rnés c ano. bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, c encaminhando os aponf/imentos
à autoridade competente para as providencias cabíveis;
9.1.3. NoUficar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais Imporíoiçôos. fainas ou
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fi/anclo prazo pa.m a sua
correção, cortincando-se que as soluçõe.s por cia propostas sejam as mais adequadas;
9.1.4. Pagar à Conlralada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo o condições
eslabeleddas neste Termo;

9.1.5. Efetuar as retenções Iribulárias devidas sobro o valor da Mota Fiscal/ratu.m da
contratada, no que couber, cm conformidade com o ilem 6 do Anexo XI da IN SEGES/?.tP n.
5/2017;

9.1.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

a). exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reporuir-so

somente aos propostos ou responsáveis por ela Indicados, exceto quando o objeto da

contratação previro alondimenlo direto, tais como nos serviços de recepção c apoio ao usuário;

b). direcionar a contratação de pessoas para Irabalhar nas empresas Conlraindas;

c). promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contraiad.n. mecl-.nníD o

utilização destes ern atividades distintas daquelas previstas no objeto da conirninção c em

relação à função especifica para a qual o trabalhador foi conlrnlndo; e

d). considerar os trabalhadores da Conlrnlnda como colnlíorndoros ovcnluais do próprio

órgão ou entidade responsável pela con(rainí;ão. ospcclalmonlo pnm üfeiio de concc'T;,ào do

diárias e passagens.

9.1.7. Fornocor por escrilo a.s íníormnções noco.ssárias pnm o dosonvolvimonlo dos serviços
objeto do contraio:

9.1.8. Realizxir avaliações periódicas da qualidade dos sorviços. a|)ós sou recobimonio;
9.1.9 Cientificar o órgão do roprosonlação judiciai dn Advocncin-Gomi da União pnm adoção
das medidas cabíveis quando do doticumprimonto das otHignçÔos poln Conlmlada;

9.1.10.Arquivar, onl/o outros documentos, pfojulos, "as buill", üs|hjcíIícíiçi5os lOcnicnvS.
X N
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orçanicnlos, lemios do roccbinionlo, conlrnlos o ndilnnionlos, rolníóríor. da ln:;pof;õcr. (ócníc^Jr.
npôs o rocebimonlo do serviço c nolríic«içõas cxpodídns:

9.1.11. Fiscalizar o cumprimcnlo dos roquisilos Icqais, quando a conlralada houver r.o
bonondado do preferência oslobclccldo pelo orl. 3". 5 3". da Lei n'' 3.666, rio 1993;

9.1.12.Assegurar que o ambiente de Irobaliio, inclusive seus equipamentos c inslalaçóes,
apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela contralada. das normas de segurança
e saúde no trabalho, quando o serviço for oxeculado cm suas dependências, ou cm Iof:;aí por
ela designado.

9.2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.2.1. Executar os sen/iços conforme especificações deste Termo, com a alocação dos
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, conforme
especificações:

9.2.2. Reparar, corrigir, remover ou subsliluir, às suas expcnsas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do conlralo, os sen.íiços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.2.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como
por lodo e qualquer dano causado à Prefeitura Municipal do SÃO JOÃO DOS PATOS, dovendo
ressarcir Imediatamente a Administração em sua integralídade, ficando a Conlratanto
autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos ã
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.2..4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos sen/iços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

9.2.5. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo. Convenção,
Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contraio, por
todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciórias, Iribulárias o as demais previstas cm
legislação específica, cuja Inadimplência não transfere a responsabilidade n Contratante;

9.2.6. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo do 24 (vinte e quatro) homs, qualquer
ocorrência anormal ou acidente que so verifique no local dos serviços.

9.2.7. Prestar lodo esclarecimento ou informação solicitada pela CotHralnnlo ou por seus
preposlos. garanündo-lhes o acesso, a (;ualqucr tcrnpo, ao local dos trabalhos, bem como nos
documentos relativos à execução tio crnprcofidimenlo.

9.2.8. Paralisar, por determinação da Conlrnlanto, qualquer atividade que não esteja sondo
executada de acordo com a boa técnica ou quo ponha om risco a soguninça do pessoas ou
bens de terceiros.

9.2.9. Promover a guarda, manutenção o vigilãncln do maloriais, forrnmontns, o tudo o quo for
necessário á execução do.s serviços, durante a vígôncia do contrato.

9.2.10. Promover a organização lócnícn o admlníslraliva dos serviços, do modo a conduzi-los

(.cr
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9.2.11. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente,
cumprindo as determinações dos Podcrcs Públicos, mantendo sempre limpo o IocíjI dos
serviços c nas melhores condições do segurança, higiene c disciplina.

9.2.12. Submeter previamente, por escrito, <i Contratante, para análise o aprovação, quaisquer
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

9.2.13. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor do dczossols anos. exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.2.14. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licilaçõo:

9.2.15. Cumprir, durante lodo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da
preferência estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

9.2.16. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato;

9.2.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamcnto dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de 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 federai, estadual ou municipal,
as normas de segurança da Contratante;

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

9.2.22. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subilem 6.1, 'a-e "b",
do Anexo VII - F da Instrução Normativa SEGES/MP n° 5. do 25/05/2017;

9.2.23.0 direito de propriedade intelectual dos produtos dosenvolvidos. 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 dislribuir, alterar o utilizar os
mesmos sem limílações;

9.2.23. Os d/reitos autorais da solução, do projolo, de suas ospocificaçõos técnicas, da
documentação produzida e congêneres, c de todos os demais produtos gorados na o.xecuçõo
do contrato, inclusive aqueles produzidos por lorr.oiros subcontrntnrios, ficando proibida a sua^
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uliiização som que cxisla niüonznçêo expressa ria Conlralanío, sob pena rJe rnulU), r.om
prejuízo das sanções civis e penais ajbívcis.

9.2.23. Disponibilizar à Conlratanlc os empregados devidamente uniformizados c identificados
por meio de crachá, além de prove-los com os Equipamentos do Proteção Individual - EPt,
quando for o caso;

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

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 (ratem de 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.

9.2.27. Autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do contrato, 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 não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até 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 contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigações relativas á execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;

9.2.30. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da
Administração;

9.2.31 - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à
Contratante toda e qualquer ocorrência nesto 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 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 previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo do 60 (sessenta) dias.
contados do inicio da prestação dos serviços ou da admissão do empregado; ^

6^^
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b). viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federai para iodos os
empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos
serviços ou da admissão do empregado;

c). oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos
de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eielrònico. quando
disponível.

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

folha —
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CLÁUSIH-A DÊCH^-SÃ.KÇfcS ASH/IIÍíSTRATIVAS.

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

Comete infração administrativa nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, a CONTRATADA que;

falhar na execução do contraía, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações
assumidas na contratação;

ensejar o retardamento da execução do objeto;
fraudar na execução do contrato;
d), comportar-se de modo inidõneo; ou
e). cometer fraude fiscal.
Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sanções:

Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos signiGcativos
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 comatraso,
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 previsto no subilem acima, ou de
inexecução parcial da obrigação assumida;

b.3). 0,1% (um décimo porcento) até 15% (quinze por cento) sobreo valor adjudicado, emcaso
de inexecução total da obrigação assumida;

b.4). 0,2% a 3,2% por dia sobro o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo; e )
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b.5) 0,07% (sete 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 de 2%
(dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração
CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;

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

Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;

Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades do Município de SÃO
JOÃO DOS PATOS, com o conseqüente descredencíamento no Cadastro de Fornecedores
pelo prazo de até cinco anos.

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem "e" também é aplicável em
quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Termo

As sanções previstas nos subitens "a", "c", "d. e "e" poderão ser aplicadas à CONTRATADA
juntamente com as de muitas, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

Para efeitode aplicação de multas, às infrações são atribuídosgraus, de acordo com as tabelas
1 e2:

TABELA 1

CORRESPONDÊNCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

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

4 1,6% 80 dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

TABELA 2

INFRAÇAO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU
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judicinlmentc. conformo nrtir]o -119 do Código Civil.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, lovarã em consideração a gravidade da
conduto do iniralor. o caráter educativo da pena, bem como o dano causado á Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.

Se. durante o processo de aplicação do penalidade, se houver indícios do prática de infração
administrativa tipificada pela Lei n" 12.846, de 1° de agosto de 2013, como alo Icsh/o á
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo adminíslralivo necessárias
à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas ã autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciência c decisão sobre a eventual instauração de
Investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAP..

A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como alo
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n'' 12.846, de T de
agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade admínisírativa.

O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos adminisíratr/os
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente
público.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores do município

^olha

CLÁUSULA DÈCUÃAPRIHBÍ^ - RESCISÃO

- O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos Ia XII e 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 aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Editai;

amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993,

- Os casos de rescisão contratual serão foimalmente motivados e precedidos de autorização
da autoridade competente, assegurando-se à CONTRATADA o direito ao contraditório, bem
como â 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, do 1993.

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

a). Balanço dos eventos conlraluals já cumpridos ou parctalmenio cumpridos:
b). Relação dos pagamentos já efetuados o ainda devidos;
c). Indenizações e multas.

- O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimomo das ^
contribuições sociais, prevldenciárias o para com o FGTS poderá dar ensejo á roscisõo ^p"
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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.

11.8. Na hipótese do subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte da
CONTRATADA no prazo de quinze dias. a CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento das
obrigações diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da
execução dos serviços objeto do contrato.

- O CONTRATANTE poderá ainda:

nos casos de obrigação de pagamento de multa pela CONTRATADA, reter a garantia prestada
a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e

nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à
Administração, nos termos do Inciso IV do art. 80 da Lei n° 8.666, de 1993, reter os eventuais
créditos existentes em favor da CONTRATADA decorrentes do contrato.

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

12. CLÁiíSllADÉCíKASE^JHQA-\»EDAÇfeS

É vedado á CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSifl-A SJSTíSHAi TERD^SA—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 CONTRATADAé obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valpi
inicial atualizado do contraio.
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CLÁUSlíLA ENCIMA OUARTA - DOS CASOS OmSSOS

Os cosos omissos soròo decididos pelo CONTRAÍAM TR. sr.gtJndo os dísposiçoos coníidos no
Lei n' 8.666. de 1993. c subsidiariamcnlc. sc(]undo ns disposições conltdns nn Lei n'* 8.078. do
1990 -Código do Dcícsn do Consumidor - o normn.s c principio:, gerub dos con!ro'rjr.

CLA-USULA DÊCBÍIA QUiNTA - PUaUCAÇÃO

Incumbirá à CONTR/\TANTE providendor o publicação doGÍc Inslrumenlo. por extrato, no
Diário Ofidôl do Município do SÃO JOÃO DOS PATOS, no pra^o prcvisio no Lei n'* 8.666. do
1993.

CLÁUSULA DêC^iA SEXTA - FO,RO

E eleilo o Foro da Comarca do SÃO JOÃO DOS PATOS/^/lA para dirimir oc litígioc quo
decopcrem da cxccuçJío deslo Termo de Conirnlo que não possam ser composíor. pelo
condMaçâo. conforme art. 55. §2^, da Lei n° 0.666/93.

Para firmeza e validade do pacluado. o prosonle Termo de Contrato íoí lavrado cm duas (du.is)
vias de igual leor, que, depois de lido c achado em ordem, vai assinado pelos contraentes o
por duas tesíemunhns,

SÃO JOÃO DOS PATOS {Wk) 01 de al)ril do 2022.

MARIAÍJNA LYRA DA ROCHA SANTOS TEIXEIRA

SecreLária Munídpal de Educação .
COr/TR/aAí^íTE

INSTITUTO VrVER ~"
CNPJ 21.851.634/0001-28

REPRESENTAI-JTE: Enio da Silva Rocha - CPF N" Uj3..I02.450-15
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