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“TERMO DE cn:-mmm nº DBfãul'IfFR-Dn-D

Cºntratº de Prestação de ªmigas nº
DBJZEIIJPRDAD que entre sl fazem &:
Universidada FWGI'BI Fluminense e a empresª
“terrapleno terraplanagem & Construçãº Ltda.

A UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. autarquia Federal, wnmlada ar:
Ministériº da Educação, com ÉEdE na Rua Miguel de Frias nº BB, Ina-ran“ª NitErài, Estadº da Rio de
Janeiro, daravante denominada CONTRATANTE, macrita na CNPJJMF sob a nu 23.523,215rnum-
Clô, n-aa'te ato representada pelº seu Magnífico Reitor,, Prafeasmr SIDNEY LUIZ DE MATE-5
MEL-LD, nomeadº pur Deer-eta Presidencia! publicada na DOU, nº 223, de ILEJIUZÚH, pºrtadºr
da cédula de identiáade nº Úâ3EâÚD?—3, expedida pala DetraanJ, & inscrita na CICJM-F sub :: nº

B&BrS—Q'QÁGT-iw, e & Empreaa Termpleno Terraplªnagum & Çanstmção Ltda, inscrita na
CNPJfMF sub nº 2935144230001—(19, com Sede à. Rua Primeirº de Marçº, nª 21 - Parte —
Centrº —— RID de Janeirº, neste atº repregentada pelo guem Diretºr Presidente, Sr.. Marcus
Aurelius dos San—tus Oliveira, portadºr da Bátima de Identidade mª 093..7'82.'?5-B,
expedida pelo IFP & do CPF/MF n.“ 010.101,337—10, dºravante denºminada CÚNTRATADA,
rami—uem celebrar ESIZE Contratº em cunfurmidade com o que: consta de: Processº
Administrativo mª z.3n&9.um.459;zu17—93, referenta ao Pregão nª 153201 HAD, corn
Fundamanta rm Decreto nº 355532000, Desrem 3.93UZDÚ1, na Lei HJELWZGGZ, Dec-reto
5.45133'2005, Decreto ndª B.SEBIZÚLS, aubsidlada pefa Lei nuª 3.666,33 & armações, paasandu
zo ”Farma de Referência: e a propºsta da CONTRATADA, independent-amante de. sua tranachçãn.

& fazer parte integrante e complementar deste Instrumento, que sará regida peiaS cláusulas e
condições Seguintes:

1 CLÁUSULA PRIMEIRâ - OBJETO DO CDNTMTO

1.1— O presente Contrata tam par ubjeto & contratação da empresa espectaâlzada na
gestão de pessoal para fºrnecimentº de mão de abra terceirizada, visandº à prestação
de 'serviçn cuntmuaúo na área de agropecuária.» de limpeza & CDHEEWBÇ'ÉD de área
verde e manutenção de inst'ataçõa nas área.“; e dependências na Faxenda Esca!» de
Cachoeiras de Macacu da Faculdade de veterinária e mg Matérias do Núclea de
Anima-Es de Lahnratórm « NAL da Pró—Reitoria de Pesquisa, P&B—Graduação & Inovação
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— PRDPPI, que compõem a RedehíojUFF da Universidade Fedra-rai“ Flumina—nae,

conforme ESWCBÇÉES contidas no Termo de Referência E ªnexos do Pregão nuª
ISJ'ZDUZAD, que paa-.Sou] & fazer parte integrante dEStE, independentemante de
tranmriçãa.

1.1.1 -. DE. roca-ES doa SEWÍÇDE & Sen.-m congiderados estãº localizadª nos
municipioS de Cachoeiras de Macau] e Niterói no Estacio rio Rio «“Je Ianeiro.

2 CLÁUSULA SEGUNDA — *JALDR DD CONTRATO

2.1 Para a. Execução dos serviços contratados fica aju5tado o preço global de R$
1.311.000,00 (um milhão, trezent-u & onze mí! Reais), conformo Proposta
Comercial apresontada nas condição:"— do Pregão Éíetrõn'rm n.“" 15! 291 TEM).

2.2- Pelos serviços executados,. a CONTRATANTE pagará o vakor mensal do R$
169.250,05?! (cento & nov-E mil, duzentos e cinquenta Reais.) perfazendo o
montante grooa'i anual de R$ 1.311.0BD,DD [um milhão, trezento & onze ml! Reais).-
e5tando neie incluídas todas as deapesas necesaárias & sua pÉrFElta orgao—ção,

2.3— As despe-sas decorrentes da execução dos serviços, objeto deste Contrato, col-farão
por conta dog resumos da fonte 0111, no tatªmento de ÚESDESB 339039, cuja
comprometimento foi feito através da Nota de Empenho nª ZDWHEBHUETD, da
qual.. uma cópia é entregue à CONTRATADA neste ato.

3 CLÁUSULA TERCEIRA —— GARANTIA DE EXECUÇÃO

3.1“ A CDNTRATADA apremnta garantia de Execução dos Serviços ora contratados, no
valor que corresponde a 5% [cinco por cento) do vaior global contratado, do acordo
com o previsto no art. 55 da Lei B.BEEIQB, cujo documento :omprovanáo & oporação
foi apresentado pela CONTRATADA. conforme especificado abaixo e cuja cópla faz
parte integrante deste tormo:

3.1.1 —A garantia é na modalidade de seguro garantia, cuia apôHce n.EI ÚENDWEW

DZ—DDIBUBZ, Foi emitida pela PottenciaI Sagun-dora, CNPJ m'ª
11.699534f-ÚGD 1—7'4, como garantiriam, no vaiar 'do R$ ESEEÚJD
[Boosenta & cinco mil, quinhentos e cinquenta e cinco ”Rea-ISL emitida em
lõfusffzoií.
3.1.1.1 '— Ã modalidade SJBQLII'D garantia SDWEHTE será aceita, SE

contanpiar tºdºs os eventos indicados no 'Euhátom 3.5 abaixo;
3.2 -— Se «& vaiar da garantia for utiãizado em. pagamento de quaiquer obrigação,, indusãve

indenização a tercairos, a CONTRATADA, doada já, 52 obriga a ofol'uar & ra'soectiva
reparªção. no prazo máximo de & ícincol dias.. a contar da data do recebimento da
comunicação da CONTRATAMÉ.

3.3 - Em caso não alteração do valor do contrato ou prorrogação do prazo,- a CONTRATADA
fica obrigada &: apregentar' nova garantia na: mom-ta moáalidade da amorim DI,:
Campion-tonta %: já Existente-,. no prazo máximo de 5 (cinco) drag & contar da data da
alteração nto vaiar contratual.
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3.4 » .ª. validade da garantia qualquer que seja a mºdalidade acolhida, daverá abranger
um periodo tie mais UB [três) rna-Ses após. a término da vigência contratual;

3,5 - A garantia assegurará qualquer qua seja a mniíaíiidada Eacnihida. o pagamentº de:
3.5.1 - prejuíza advinda da não cumprimenta de nbjatu dº cºntrato a dº nân

adimplemento da'—_; demaiS ubrigaçãea nEEE previatafi:

3.5.2" - prejuizma causadoa %: C-DNTRÁTANTE ºu a tercairu, damrrentea de cuipa
ou doia durante a execução do contrato;.

3.5.3 - as minhas maratõ-rias & punitivas aplicadas paia CONTRATANTE &»
CÚNTRATADA;

15.4 - obrigações trabalhistas, fiscais & previdenciárias de quaiquer natureza»
não honradas paia CONTRATADA.

3.5- A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em fan-nr da CONTRATANTE, na. Caixa
Econômica Fada-rail, cam CDFFEÇãD monetária.

B..?r- A CDNTRATANTE não executará & garantia na ocorrência de uma nu maiº.-'. das
seguintes hipótese-a:"

3.11 - casu fortuitci GLI Força maiur;
33.2 — alteração, aan-i prévia anuência da seguradnra, das obrigaçõaa

cnntratuaia;
3.7.3 —- descumprlmantu da5 obrigações “pelo cºntratada decnrrantfãs de atos DU

fatos praticadua pela Administração;
33.4 — atºs ilícitºs doloaaa praticados por Servldurea da Adminiãtraçãu.

&& Nãm serán admitidas outraa hipóteses de nãn execução da garantla, que não as
previatas anteriºrmente;

3.9- PupÓS a execução do contrato, será verificado o pagamentu elaa verb-as reãclãórlaâ
dacarrentes da contrataçãoF ou a raalucaçãu dna empregadºs da CONTRÁTÁDÁ em
ºutra atividade de prestação de 'SENJÇDS, Sem que “Encarta & interrupçãº dº cºntratº
de trabalhº.

3.10 — Casa a CÚNTRATADA não bagre efetuar uma das cam-provações acima indicadaa
até a fim da segunda mêa após [1 ancarramentu cia vigência contratuai, a
CÚNTRATANTE padera utilizar a valmir da garantia prestada para realizar :: pagam-anta

direta das verbas reacisúriaa aos trabalhadores alocados na exacuçãa contr-ama!,
cºnforme arts. 19-31 e 35 da Inatr'uçãn Norma-tiva SLTHMPÚG nª 2, da ZDÚE.

3.11 — Sera considerada extinta a garantia:
111.1 - com a devaiuçãú da apóiiçe, carta ãança ou autorização para ca

ievantamentu dia impurtâ mias“ depoaitadas em dinheirº a titulo de garantia,
ammpanhada de dedaraçâu da CÚNTRATMTE. me.-diante termº
circunãtanciada, de que a CONTRATADA cumpriu tadas aa ciáusulaa do
cºntratº:

111,2. — na prazº de 99 (nºventa] dia:—1 anim a término da vigência, casa &
CDNTRATãNTE não comunique a ocorrência de Sinistras ;

3.113 « iªi garantia au seu saldo será Ii'heratiu m: mstituidu, & pamela da
EBMTRATADA, no prazo de até ? (sete] dias cºnsecutivas aº términº da
vigência da cun-trato.
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3.12 —- A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou
todas as verbas rescisórias trabalhietas decorrentes da contratação, e que, caso esse
pagamento não ocorra até o Fim do segundo mês após o encerramento da vigência
contratual, a garantia será utilizada para o pagamento deeeae verbas trabalhistas
diretamente pela CÚNTRATANTE, conforme estabelecido na alínea “luz" do inciso XIX
do art. 19, da Instrução Normativa n.º DEIZÚIE da SLTI do MPEG.

4 CLÃUSULA QUARTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E Dh VINCULAÇÃD AO EDITAL E
à PnDPosrA

4.10 presente oorrtrato fundamenta-se:
4.1.1

4.1.2.

— na Lei nº 1d..520,i20i3|2, no Die-ereto n.º 5.450,1'2005 e na Lei

Complementar nEI 1232.0116;
- subsidiariamente, na Lei nº B.bE-EufiBQl

4.2 — O presente contrato 1.rinrzulEi-se aoe termos:
4.2.1

4.2.2

- no edital do Pregão Eletrônico n.“ :'LSIZDIWAD, constante do processo n.IEJ
23069.ÚDl.459£2D1?-98;

— na proposta vencedora da CDNTRATADA.

5 CLÁUSULA QUINTA - DBRIGúÇõES Dill CÚNTMTADA
5.1 » Constituem obrigações da CDNTRATADÁ:

5.1.1

5.1..2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

— Respeitar E cumprir as determinações ou orientações contidas no Termo
de Referência do Anexo I do edital do Pregão eletrônico oyº 15j2DlTJ'AD
ou no anexo LH da IN n.º DE de ZEIDEZEZÚII—ê;

— Autorizar a CDNTRATHNTE a reter a qualquer tempo, a garantia de
execução dos serviços prevista neste term-o contratual ou a descontar das
faturas a ela devida,- os valores não adimpiidos aos trabalhadores, para
que esta efetue diretamente o pagamento dos seus salários e demais
verbas trabalhistas, bem como das contribuições previdenciárias e do
FGTS, conforme previsto na IN n.“ 06 de 23IDezf2D13;
— In::iitar preposto responsável pela solução de assuntos relatives aos seus
empregados, devendo este comparecer à sede da CONTRATANTE, sempre
que solicitado, 1ufisan-tlo a solução de pendências;
= Implantar, imediatamente após o recebimento da autorização de inicio
dos sewíços, mão de obra nos respectivos postos, informando, em tempo
hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilita de assumir o posto
conforme o estabelecido ;

- Apresenta-r nada consta dos setores de distribuição dos foros criminais
dos estados que tenham residido nos últimos cinco anos, da Justiça Federal
e Estadual, para todos os ocupantes dos postos de serviços;
— Apresentar ao Gestor do Contrato, responsavel pela sua fiscalização, no
prazo máximo de 1D (dez) dias após o inicio da prestação dos serviços.
fichas dos empregados contratados, acondicionadas em basta Individual,
contendo toda &] Identintação do empregado:
5.1.6.1 — Foto-g ra—fia recente.;
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5.1?

5.1.8

5.1.9

5.1.1Ú

5.1.1.1

5.1.3.2

5.1.1.3

Plim
PrDCESSD ri.“? 13059351 .4 SEREM—EEE

5.1.5.2 — tipo sanguíneo! fatºr Rh,
5.1.6.3 — Encha-rega, telefºne. regidenciai; &
5.1.6A — cópia dos dºcumentos. reiacionadus no item acima, atém

de cópia da carteira de identidade, CPF, carteira de habilitação cópia
do registro de empregadas. cópia da Ficha de acidente de trabaiho
lªn,.

5.1.5.5 — atestada» de saúde ºcupaciºnal MSG),-
5.1,5.E — cºmprºvante de cadastramento dº trabalhadºr" no regime

?ISíPASEP; E:

5.1.6.7 — apólice de segurº de. Vieja das SEUS empragaúús;
5.1.6.8 — Apresmtar .ateãtacin de antecadentes civii & criminal de

tada mãe de obra. afºra-cida para atuar nas instalações da
CENTRATANTE;

- Responsabillzar-Se pel-us encargos tmbalhistaa, previ-dançªmºs, fiscais &
ccvmarciais, resultantes da execução das Serviços.
— iª. empresa CONTRATADA deverá efetuar o paga-menta das Eaiàrius das
&mpmgadus por depósito bancário, na cai-ita dos empregadª. em
agências situadas na lºcalidade ou região metropºlitana vem que ºcºrre a
prestação dos sewiçmai
5.1.8.1 — Em caso de impºssibilidade de cumprimento da diana-sta

anterinrmentei & CONTRATADA deverá apresentar“ justli'lcatlva, &
Fim de que & Figcalizaçãn [masa verificar & reallíaçãú da pagamantº;

— A CONTRATÃDA deverá viabilizar, no prazo de 6D (Ease-nta] dias.
contadºs cin início da prestação dna SEFVÍÇGS, a emissão da Cartão Cidadão

expedida pela Caixa Econômica Federal para tºdºs as seus empregados;
— A CONTRATHDA deverá viabilizar, nu gram de 50 ('sassentªai dlaã,
cantados dia inicio da prestaçâu das serviçug, :: atear—.o de seus Empregadas,

via internet, pºr meia de senha própria, aos sistema:; da Prºvidência Social
e da Receita cia Bmsil, com o objetivo de. verificar se na suas: cºntribuições
previdªnclários- foram recolhidas-;
- Mantar os empregados, quandu em hºráriº de trabalho, ºu ainda. nas
dependências da CONTRATANTE, devidamente uniformizados ::
identificados mediante um permanante de crachá, cºm iam & name
Visível. a ser fornecida pela CONTRATADA;

— Regpon'sabiíixar—ae por todos as danca em prejuízos, fisicas ºu materiais.
zangada—s à CQWTANTE :::-u & tamima, advindos de imperícia,
negligência, imprudência! ou cies-respeito tie Seus empregadas às normas
ele :onduta e 5eguranga, quando da eli-cauçãº das serviços. cuja despesa
aia—rá descºntada daa faturas &eguintes da CDNTRATADA. ºu ajuizada &
div-ida, se “far o cam, Sem prejuízº das demasia Eançães. Í'Egªlã:
- Prever tuda & mãº de cubra neceasária para garantir a operaçãº dos
Fitz-atos, nus regimes contratados,. sem interrupçãº, seja Din-r mºtivo de
ÍÉFÍES, descansa gemanai, iiizença, falta aº EEWJÇD, demissãº e outro
análºgo, obedecida as d'iâpoaiçães dª legis—lação trabalhista vigente;

» iii. Brazil;
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541.14 * Substituir m empragjado por mutiva de Falta ao Serviço, afastamenma
legais ou quando sai'icitada pela CONTRATANTE, efetuando & repuslçã'n
:memata da nãº de Dhm nua Festa, em eventual ausência, não Sender»
permitida & dºbra- de jornada;

31.15 — Atender de imediatº as %!icataçõas quanta à—a àubstíatuições de mãe de
obra qualificada au entendida mmc: inadequada para a pregtaçãn dos
serviços.:

5.1516— Reaponsabiflzar—se pelo transpmte de seUS empregadas, por meiºs
práprlus ou madfiante Fºrnecimento de vale transporte, para a cobertura
do trajeto residênclaftrahalhu & vitae-versa (inclusive em casos de
paral-isaçãa da tranSpDFtES coletlvos);

5.1,1? .._ Casa a CONTRATADA opte pelo Fornecimentº de vaias transpªrtes, &.
entregª deverá uma-rar de. uma saia vem até o 25“ (vigésima quinto) dia» do
mês anterior ao de referência, com DrEViSãO para mªssa os dias a Serem
trabalhadas na mªº; de rªferênma;

5.148 “' Fornecer até 0 5ª dia útil do mês em referência :; auxiãio alimentaçãº
integrai para ºs dias trabalhadºs no mªiªs;

5.L19º - Oferecer cobertura de SEgLI-I'I'J de anda a seus empregados;

5.1.20 Assegurar que na Serviços sejam preatados por praíisamnais trelnadús &
capacitadas & que, GIS mes-mus não terão nenhum vfncufc empregatício
com a CONTRATANTE;

5,1.21 — Drlantar ºs seus empregados nos saguintes. paint-aa:
&] apreaantar—Se diariamente ao taça! tda-trabalha de maneira asseada, mantendo

uma canelas turma, barba feita; higiene cºrporal e cºm unifºrme limpo &-
comme-m;

&] cur-versar cum mls] emprega-duais] da CÚNTRATANTE ªumente se solicitada,

msganóenda-«lhaía; de fºrma ºbjetiva e educada,. pr'incipatmente em se
tratando de autºridades;

5.1.22 - “Treinar au Drummer tmànamentos, àã 55.135 exp-angels, para 05
empregadog que executarãn as EEWÍÇQE cºntratadas;

5.123 - Fornecer uniformes. e seus campi-ementa à mãe de Dhm envolvida, da
acºrdº com a cãlma da região & cum D dlspºâtº rm r-aspºcLivu Acaraú,-
Ccnvanção ou Dimmu Coletiva de Trahalha, & relaciºnados no Anexo II do
edital, substttumdo—us & cada 06 isels) FriasrszsÉ sendo [11 (um) cnnjuntn
para cad-a empregado ;

5,1.24 — apra-Sentar" recibo da entrega dos uníformeg devidamente assinadDS- 539403

empregadas, quandº da entrega;
5,1..25 '— Mantef digpunibiiídade de efetiva dentro das padrões desejadas,, para

atender [eventuais acréãcimas mimada-5 pela CONTRATANTE? bem cºmo
impedir que .a mês:: de abra que camarim falta diâcàplmar quaãíficada, como
cie natureza grave, aaja mantida ºu retºrna às in5talações. da
CDNTRMANTE;

5.1.26 " Respensablllzar—se pelo fiel Cumprimentº das atribui-ções das seus
empregados;



5.1.2?

5.128

5.1.2?

5.1.3'5

5.131

5.132

5.1.3?!

5.1..34

5.1.35

Fªis

moram nº rasta—gram .liàãííõííãà

— instruir seus empregadºs & prenustrus & se adaptarem às normas
diªcipiin-ares. regimentais e de Segurança da. CONTRATANTE saem. contudo,
manta-r qualquer vínculº empregatício mm &: CONTRATANTE;

- lnstruir seua empregadas quantu & mass-idade de acatar as ºrientações
da Gestar da cºntrata, representante ciªsciai da CÚNTRATÁNTE, inclusiva
quantu an cumprimenta CIEE Nºrmas Internas E de Segurança & Mediana
da 'Trabaihm;

- Providenciar para que o pagamento das salários dos seus empregadºs
Beja feita pur depósitc bancária, na cºnta das 1139511105, em agência Situadª
na iucaiidade ou regiãº metrúpúiitanaª em que ocorrer a prªta—ção das
Sªwiçuaç
- #. CDNTRRTADÁ se obriga a partir da assinatura, de contrato, autºrizar a
EDNTRATANT E a Fazer Ei datacenter nas faturas E realizar 135 pagamentos dos

saláriaã E demaia verbas trabalhiataS diretamenta 305 trabalhadores, bem
Carna das contribuições previdenciária e do FGTS, quandº Batas néºn furam
adi—mplidc-s;

'“ Deverá 1..riEliliiIizar, no prazo de SD (sesaant—aj dias, contados, da iniclc da
prestação dos serviças, & emissãº da Cartãº Cidadãº expedido pela Caixa
Econômica Federai para todos DE ampragadus;
» Deverá 1ufialziilizar, no prazo de 50 [sessenta) dias, contadºs. dn:: Inicia da
prestação das serviços, o acessº de seus empregados, “via Intermat, pºr
mr.-iu de senha própria, aos. sistemas da Previdência Social e da Receita da
Bras", com o objetivo de verificar 5a as suar; cantrlbuições prevldenciárlos
foram recolhidas;
- Daverá oferecer todna os meios, nECESSáriDs. aos seus ampragados para
obtençãº da extrato de recuihimenta;
- Arc-ar com teclar. 05 amargas suclais p-revlsma ria legiaiaçãm vigente e de
quaisquer outras em decorrência da sua cnndiçãa cie E—MPFEQÉÚDFH.
apresentada mensalmente au Gestor da contrata, a compravaçãa do
recaihim—entu do FGTS & ENSS refere-nte a fºrça de trabalho atacada 35
atividadea objeto desta iicitaçãc, sem :: que, nãº E-Erão liberadas. aa-
pagamEritúÉ das faturas apresentadas» para liquidaçãº;
= Será caracterizada como falta grave, mm;:reendida mma fama na
execução do contrato, o nãº recoihimentu do FGTS dos empregadºs e das;
cºntribuições sºciais pmvidenciárias. bem cama o nãº pagamanto do
saiária, ao vaEEntranaparte & da auxíiio alimentação, que pºderá ciar engaja
& rescisão do cºntrata, sem prejuízº da animação de sanção pecuniária &
da deciamçãa de impedimentn para “citar & cºntratar cºm & Limãº, nos
termºs da art, ?“ da Lei IELSZU, de 1? de jul-ha de 20192:

5.1.36 — Reapansabilizar—se por quaisquer acidente:-1 com OS SEUS empregadaa em

51,3?

serviço, por tudo quantu às leis trabalhisxas & previdenciárias lhes.»
assegurem & demais exigêmzias iegais para a exerciciº da atividade:
« Re5pander por ric-img & desaparecimento de barra matariam, e avaria que
venham a 52:- cauaadna por SEUS empregadas au prepºstº & terceiros ou

'ª Pág. ”2.2 ,
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aca próprio lºcal de serviço, desde que Fique compruuada sua
r&Spansain—idada, de acordo cum a art. ?EJ, da Lai Fijª E.!ãããilºgã
atualizada;

5.1,35 — Manter durante: a vigência do Cºntra-tu as. mesmas cnnáições para wa
cºntrataçãº cºm & Adminigtraçãju Pública, apresentando sempre que
exigiria 05 tampmvanta de reguiariadade fiscal;

5.139 — Prºibir & utiiizaçãu CÍDS teiefonelj instaladas na CDNTRAT'ANTE,, sºb ª
reSpansahili—dade da CDNTRATADA, para Eigações interurbanas» bem cºmo
para tratar de aiauntns alheias au serviço;

5. LAD * Regsamr à. CONTRATANTE, 05 p—rejuizm. mus-adm pelo-5 Seus empregaâus

an patrimônio público ou à terceira-sª quando da execução dos semçcrs
contratados, :ndependentemente de única eu tuipa destes;

5.1;41 — Nãº sendo pDSEÍVEI & substituição do ham danificado au extraviado, &
CÚNTMTANFE poderá autorizar :: ressarcimentº em espécie, promºvendo
prmriamente, nesta hãpótESE, & apuraçãº da val-ar tie mercadº, atualizado,
do bem., para efeito de r&cuihirnentn da impºrtância respectiva aas cºfres
públicos;

5.1.4? - DEECDI'it—ªi' das. parceias mensais. aa Faltaã di:- pesa—ªrma! que executará os
serviços nas unidadeg da CÚNTRATàNTE, & gerem apºntadas pela
flscaiizaçâo, meada que a CDNTRATâDA não tenha prumo-vida as dewldaã
substituições, sem prejuízo da aplicação de penalidades;

5.1.4.3 — Manter a Frente dos serviços um preposto sam ldõneo, rir—avidamente
habliltado & credenãiado perante & CDNTRATÁNTE, cºm puderes para
decidir e tornar deiiberações em tudo quantu as: relacione com a execução
dos serviços. fissi'm como, sobre quaisquer exigências “FEI-tªi, dirigindº
tecnicamente GS serviçns mntrataduã, abrigandº—se & obedecer ana
pracadim-enms de traziam!) pºr si Eiabarad-DS, de. cºmum. amrrio cum &
Fiâcaiização. regpundendn civii & criªminaimante pºr quaisquer ônus ou
impericias;

5,13% -— Substituir, em cam? de falta ºu de impedimento ºcasional,, sau prapusm
repreaentante por outra empregada com amplas pºderes para representá—
iaw & cuja name cia.-verá fiªr Submetida mmhên'n & apreciação da
CONTRATANTE:

5.1 45- Manter, desde:. a lª dia nie execuçãº das serviçºs, , ª. “. — , ,
cujº tema de abertura Será feito pªia CONTRATANTE & deverá conter 1
(um) originª E _2 (duas) côpiag por pág—ina. que serãº destinadªsi
respectivamente, & CONTRATANÉ -— CDNTRATADÁJ

E CLAUSULA 553211 — DAS DERIGAÇÉEE DA CONTRATANTE

6.1 - Eão ºbrigações da CDNTRATANTE:

6.1.1 — Proporcianar tadaa as faciiidadea mamas-árias & iana exetuçãc dos
serviços, permitindo :: livre acesso às Instalações, quando soilcitadm paia
EUNTRATÁDA ou seus empregadas em Serviço.

-» Fáci- um _
«às.



FIS.

Iªm-tease "! ª“ ZÉÚÉÉHBÚI .ªºlfdngDlÍ-ÉB

3.1.2 “' Exigir e cumprimenta de redes ºs cºmprºmissos aeeumidus pela
CONTRAT'ãDâ, de acordo cºm & termini de referência, as dáusuias
contratuaiã .e a ama pragas-ta ;

5.1.3 - Avaliar as aptidões das preiissienais colocados à dispes-içãe da
CÚNTRÁTANTE, inclusive das event-uam substitutos. reservando o direltú
de. recusar aqueie que julgar Inapm para & EM&CUÇÉD 1505 serviçng
contratadª;

5.1.4 « Proibir a utilização da mãe cie obra CONTRATADA em atividades aiheiae
àã capexcificadas no Terme de Referência. e que nãº Eãrejam de acordo com
as fºme;-ªee cia categoria ;

5.1.5 * Declarªr cia Fatura mensal correspondente, qualquer vaiar referente &
SEFWÇOÉ especiais & interurbanas, tal-155 de Sawiçefs medidas E registradºs
nas centes dºs aparelhºs teiefõnices. quando cºmprovadamente tais
eerviças fere,-m utilizadas per empregadº da CONTRATADA;

5.1.5 ª Pagar & CONTRATADA o valor resmtante da. execução doe serviam, na
fer—ma deste Canta-ate;

G.;-i;? — Notificar & CONTRATA-DA, por eecrim, sobre .impedeições, Eaihas eu
irregularidades cºnstatadas nae serviços prestadas, para que sejam
adm—tadas as medidas corretivas neceasàriae:

5.1.3 - Permitir D livre acesso dua empregados da CONTRATADA para ExEcuçãú
tic—5 eewlçns;

6.1.9 — Prestar as Informações e esclarecimentee que venham a eer selim-tados
pelos empregada—5 da CDNTRATâDA;

6.1.10 - (teimar à diepeeiçãu des emp-regados da CÚNTRâTADA, Jecai para guarda
de unifºrmes, e outras pertences neceseàrios em bem desempenhe dm
Services-.:.

6.1.1). ”* Comunica—r imediatamente à- CÚNTRNMDA qualquer irreguiaridade
mamieetede na preetaçãa dºs Serviçºs.:

5.1.12-1 Promºver, mediante eeus reprisa-mentes, o acºmpanhamentº e a
fiscaiizeçãe das EEWiÇD'S embre- as aspecto:?- quaniltatiws & quam—ativos,
anotandº em registro próprio as falhas detectada a cºmunicando à
CDNTRMTQDA aªs acer-rendas de quaiequer fame que. a seu critério,, exijam

medidas torre-tivas per parte da CONTRATADA;
5.1.13 - Efetuar (: pagamento &] CONTRATADA. de atm-de com» a preze estabelecido

no Cºntrato.

? cmusum EÉTIMA. -— PRAZOS
?.1 -' D prazo de vlgência do Contrato, referente aus services objetºs deste Contrato, será

de 112 (dºze) mesa-s.. cºntados. e partir da data da sua aeeênaiura.
?..2 — A CDNTÉÁTADA, deverá estar em condições, de iniciar a execuçãº dos Serviços em

até 05 (dm-.o)» dies úteie, após a assinatura de termº de centram.
?.3 —— D contrate poderá ear prorrogada-_. mediante Termo aditivº. & critériº únim e

e-xc—iuswe da CGNTRA DANTE, não podendo exceder em eua» tomªi-dade e preze de Ei]
meses.
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?,.4 - Não será admitida prerrogaçãn de preze eu retardamento na execuçãº da amem
deete Canªbratu, a nãe .ser per eam Fertuite e aih—ere & eua vontade., devidamente
justiftcada perante & CONTRATANTE.

& ELÃUSUM BITNtM. - FISCÁWÇÃO
13.1— A Fiscaiizaçãu de contrato será feita pºr Servidor indicada Deia Pró—Reitºria de

Administração da UFF para ser o Geeter de centram, que mºrrera 5421“ auxiliada pºr
fixei técnica e um Em! administrativo fart. 31 da ,In5truçãe Mermatwa ruª 05 de
231D52f20133:.

8.2— D Gestar ao contrato exercendo a esta-lizaçâm deverá ainda visando a melhºr
acºmpanhamento da execuçãe contratual, ,seguír a! ºrientações cuntidas no
Termo de Referência nu na enem III da IN n.“ 05 de 2301332013.

3.3 - .ªu-5 decisõee e providências que uttrapasearem a campetência do Gestar de contrato,
deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adução das medidas
cenvenientes.

3.4“ Quaisquer exigências da Hscalizaçãer inerentes ao objeto contratual,, deverãº ser
prontamente atendidae paia CONTRATADA, SEITI õnue para &! CÚNTRATÁNTE.

34.1 - e flàcalizaçãn dua contratos,. no que se refere ao cumprimentº das
obriga-ções trabaíhistasi deve ser reaiizada tem baàe em crltérioS
estatísticas, Evandº-se em consideração falhas que Impactem e contrato
cºmo um toda e não apenas erros e falhae eventuale nº pagamento de
alguma vantagem a um detemlnado empregada

8.5— #. F'Iecafizaçãe— da exemçãe dee serviços sara de competência & respºnsablildacle
exclusiva da CONTRATANTE, exercida pºr prefiseianat previamente daslgnade eu
prepostºs por ela credenciados; com plenos pederee para Fiecalizar e acampam-har os
sewiçee, &! quem caberá. 1uferiFEcar ee na execução dos. mesmos está sendo cumprlde ::
presente Cºntrato & [Ie-maia requisitos.

8.5— D Gestor de contrato poderá sueter a execuçãº das Serviçmã tratei eu parciaimente,
em definitivo eu temporariamente, cabendu à CÚNTRÁTADA direita a receber
inutre,r1iza'ugâr3—ª pelº que houver executada até a data da sus-tação.

B,? - A emissão da Flacalização, em qual-quer circunãtã-ncia, não eximirá & CONTRATADA
da Intel reepeneabi'lidade pera boa execuçãe das servia-s.

8.8— O Geezer exercendº & 'Hscahzaçãe terá as mais amphes pºemas. tnctueíve para:
83,1 — Exigir da EÚNTMTADA e cumprimentº rigºrosa das obrigaçôee

assumidas.

53.2 - Fixar prazne para a canciueãu das serviçais, considerada a natureza dua
mesmas..

33.3 — ºrdenar a imediata retirada de local. de empregadº da CÚNTRATADÁ. que

embaraçar eu dificultar a eua açãe Escalizaeara, uu cuja permanência, &
eeu exduãive critériº, julgar inconveniente,.

8.8.4 — Recuear eu sustar quaieue—r SEWÍÇQ que nãe estela senda prestada de
acºrdo: cum a boa técnica ou. que atente centra & Segurança ºu bens da
CDWTANTE eu de thBrÚEEÍrdzas.ª

— Pág. “HZ?
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8.8.5 — Buster o pagamento de faturas, no caso de inobservância pela
CONTRÃTADA, dos termos do Contrato ou do Editai.

8.3.6 — Determinar a prioridade de serviço, controlar as condiçôes de trabaiho e
soiuoionar quaisquer casos que lhes digam respeito.

B.B.? - No caso de inobservância, pela CONTRATADA, das exigências formuladas
Deia Fiscaiização, terá esta, além do direito de apiicagão das Geminações
previstas neste Contrato, também o de suspender a prestação dos serviços
contratados.

B.B.o — Receber e emitir parecer“ sobre os reiatorios mensais de atividades.
8.8.9 - Notificar por escrito a CONTRATADA, fixando-Ihe prazo, para reparar

irreguiarldades na prestação dos serviços, assim como da aplicação de
eventual penaiidade, nos termos da cláusula — PENALIDADES deste
contrato.

8.9- No caso de indicios de irregularidades,. o Gestor do contrato deverá comunicar
imediatamente ao Coordenador de Materiais e Contratos, que providenciará ofício do
Pró-Reitor de Administração com-u nicando os fatos aos seguintes órgãos:

8.9.1 — ao Ministério da Previdência Social e à Receita Federal do Brasii — RFB

quando a irregularidade for no recoinimento das contribuições
previden oiária s ;

6.9.2 — ao Ministério do Trabaino e Emprego, quando a irregularidade for no
recolhimento do FGTS.

5 CLRUSULÁ NONA — FÃGEMENTÚS

9.1 - Os serviços,. objeto deste Contrato. serão pagos mensalmente, obedecendo a
pl'aniihai de orçamento proposta e até o 15ªi (décimo quinto) dia ele data da entrega
da Nota Fiscal! Fatura %: CÚNTRATANTE no mês subsequente ao da prestação dos
serviços.

9.2 -- Os preços estabelecidos são os constantes da Proposta de Preços e resultante dos
lances do Pregão, apresentado pela proponente vencedora.

9.3 - IL”) pagamento dos serviços executados pela CONTRATADA e aceitos definitivamente

pela CONTRATANTE será efetuado em parcelas mensais, não se admitindo o
pagamento antecipado soi: qualquer pretexto.

9.4— A CONTMTADA deverá apresentar F—atur'as ou Notas Fiscais, contendo a
discriminação resumida dos serviços executados no periodo, número e titulo do
processo administrativo, e seus dados bancários;

9.5 .. A Fatura ou Nota Fiscal deverá ser atestada pelo Gestor do contrato e encaminhada
para pagamento ou se houver erro contido nessa, a rejeitará mediante justificativa e
comunicação a CONTRATADA, dentro do prazo máximo de 3 (três) dias úteis.

9.6— A primeira Nota Fiscal de ServioofFatora a ser apresentada terá como período de
referência o dia de início da prestação dos. serviços e o [ritimo desse mês.

9.?- .ª. CDNTRATANTE não se responsabilizará por atraso de pagamento oriundo de erros
existentes na Nota Fiscai.
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9.3» O pagamento deverá Eer efetuado após a apresentaçãº de Nata Fiacal ou da Fatura
pela CDNT'RATADA, devidamente atestada pela Fiscalização, tranforma di5p05ta no
art. ?3 da Lei riª RGE-6,416 1993;

93% Ci pagamentº ficará Condicionada à apresentação, em anexo à nota FiacaljFatur-“a da
prestação de sewiças, de cópias, cnmprnvadamente autenticadas na ra,-dª bancária
autorizada. e cºrrespondentes à cºmpetência de recaihimentn vencida Imediatamente
america—r &. data da pagamento:

93.1 — da GFIP , Guia de Remihimmtn da Funda de Garantia por “Tempo de
Serviçº & Infúrmações & ?rauidência Sociai,

93.2 -' da GP5 - Guia da Previdência Sorria-E,
QJÚ ' A GFIP E E GPS deverá:

9.104 «— Ser pmenchi—da em nome da COMP—"MDA ;

9; 141.2 - Eitar ammpanhada cie memória de cálcuiai em napa! timbradº da
empresa, ande deve estar informado,. reanectivamenta. DE anL'S UDS
nmprngarlns, seus saláriQS E por fim as cálcuius de FGTS E da PFEWÚÉHÚB
Sºcial da cªda um, andre atesta que as tota-is sãº as mesmas ramihidos na
GFIP E na GPS.

9i11 " D não cumprimentº do praviãto no Subitem Enter-lar permitirá a retençãº da vaiar
da fatura, para fins de garantir a cumprimento das nbrlgaçãea. sem prejuizo de ºutras,
medidas CãbÍVªlS, conaiderandn que a falta de cumprimentº da estabeinaldc neste
item representa inexecução parcial da contrato.

942 -- CI pagamento ficará também condicionada à regularidade lºira.:ali constatada
através de amanita "nn-iine" ao Sistema de Cadastramento Unificadº de Fºrumer-lares

— SICAF, nu na imposaibilidade cie acessº na referida Sistema, mediante consulta ans
sítios eletrônicos oficiais ou à dacumenta'çãu mencionada na art 29 da. Lei 34555393:

9.13 Nenhum paqamentu será efetuada enquanto pendant-iz quaiquer irregularidade,
ºu na mao de nãº se mmpmvar a Eam_pÉEtª quit-açãº:“: ciar, uhrigaçães trabalhara-5. &
previdenciária. indu—sim da folha de pagamento e de; valºr referente— às férias, casc-
existam,

9-14. — D (inf.-cumprimenta daa obrigações trabalhiatas, previdnnciárias. & as relativas aº

FGTS ensejarãa o pagamento em juízo das valor-ea em débitº. saem prejuízº das
sanções. C&DÍVEÃS:

315 = && raitas aa SENiÇDr a serem apontar-135. pela rasa-,a! do Cºntratº.. dende que a
CGNTRATQDA não tenha promovida as devidas substituiu-ções, agrãn UQSCQHZBÚBS das

parce-ia?» mensais, sem prejuízo da apiica-çãn das sanções previstas na Mirai.
9.16 - ». iiheraçân dº pagamento ficará condicionada & amanita prévia ao SICRF (via

ON LINE), dE'H'EI'iÚD a CDNTRATÉDA e5tar mm sua documentação obrigatória válida.
9,1"? - A CDNTRATâNTE reterá, na fonte, º Imposto sºbre & Rºnda cia Pessoa Juridica

« IRPJ, a' Contribulção Social sobre :: Lucrn Liquida ,- CSLL, a Cºntribuição para a
Seguridade Social — COFINS & a cnntribuiçãn para :: PIEXPASEP, todºs calculado-s sabre

os pagamentºs. efetuados, observando os procedimentos previstos em lei.
9.18 — D pagam-anta— será efetuada: a CONTRATADA, pºr meia de Ordem Bancária para

créditº em Conta Corrente. através de quaiq uer agência bancária do tarritórin
nacional, devaneiº para istº, sar indicadº no resp.-amina doeumentn de cºbrança

&.
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apresentado paia propºnente vencedora, a númem da Carita Cºrrente, e nome— da
banca e o númerº da agência bancária,

9.19 - Ú Supmcitadu pagamentu será reaiífzad-u. na fama e: condições Estipuladas neste
Termn- ser—grin que a CGNTRATAÚA, deverá manter—se regularizada na agite-ma de

Cadastramenm Unificado de Fornecedores - SICAF, ainda durante & reanimaçãº dos
pagamentºs paia Administmçãu, sob pena ter seu (53 pagamento (51 impedida (si,
enquantº pemanecer a irregularidade.

9.20 - A5 faturas 545 EEI'ã-Cl liberadag, apóia :: cumprimentº de teclas as. dáursulas
contratuai5._

9.21- -—- Na hipótese de pagamantu fura da prata par cuipa Exci-uawa da Administração.,
será ada-tada corn-ci Critério, para fins dE atuaiizaçâa mºnetária, entre a data do
adimpiemenm da obrigação & a data do efetivo pagamentº, r.“: índice de atuaiizaçãa
financeira cal—Guiado, mediante a aplicação da fórmula prevista abaixa.

9.22 - A atualizzaç'ãm mºnetária dos vainres devidas & nãc pagas dentm da prazº
EStah—eiecidn nn item anteriºr, até 0 -|ím'ite de 3D Etrintaã dias, se CªIJ'ÍVEi, ºbservará &

legislação eapecifica em vigor & de acordo com a fórmula e :: indice abaixa
espacificadn,

322,1, —- [) Índlcr: de encargos monetários Será apura—du desde a data acima
referida até a data cio efetivo pagamento, calculados pro rata tempare até
D limite de 30 [trinta] dias de atraso:

EH : [[1+(IPÇ££1DDHW”W — 1] )( ifP
ãendu: EM - encargos migratórias a serem acrescidos à parcela a— ser paga;

IPCA — percentual atribuída ao Índice Nacionai de Praças ao Consumidºr
Amp-|D do mês imediatamente anteriºr a data do efetivo pagamento;

hl — número de CNES entre a data. pra-vista para :: pagamento & a do efetivo
pagamento, até :: limite de 30 (trinta) EÍÍBE;

VP - valor cia parcela a ser paga.
9.23 —— Para cálculo de encarªm m-uratúrius, cujº atrasa fºr superiºr a 3D (trinta) Elia-s,

âerá utilizada &! variaçãa da índice- nacional de praças ao cºnsumidor amplo « [FCF.
divuigadn pain IBGE ria pariu—du, nu índice que venha & substitui—iu.

9.24 '- (] pagamentº pºderá— Ser efetuado em parcelas, apê—5 cunfirmaçãn pºr“ parte dº
gestºr do cºntrato, sendo que & vaiar cias parcela será igual «na somatória da vaiar
mªnsa contratado.

935 = Ma NIPÓÉEEE de pagamento de ]UTÚS de mora & mamar?— encargºs por atrasa, DE
autºs davam ater “instruídas com as jugtincativa's & mºtivos, & ser guhmetidos às
apreciaçãº da autoridade sumariur competante, que adotará as pravidênciaã para
vcrii'izar se É. ou nãa caso de apuração- de remar-usabilidade, identificação dna
envolvidos & imputaçãº de ônug & quem deu Canaa,

10 CLÉUSULA DÉEÍMA - PROVISIDNÁHENTD EM CONTA VINCULADA:

10,1 - Der-verá acer efetuada o provisiºnamentº de vainmã para ti pagamentº das Férias,
130 (déc-imc: terceiro) aaiárm & verbas rescisórias 305 UahalhE-ÚÚTEE da CÚNTRATADR.
que serão depºsit-adm pela CONTRATANTE em cºnta vincuiada Baiana-Zinª, cºnforme
:: “diãpcâtu no Anexo VII da Instruçãº Normativa n.ºª BE de 23 de dezambra de 20-13;
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10.2 - As pmvi'sõas realizadas pela EDNTRATÉNTE para a pagamentº dos encargos
trabaihistas da mão de ºbra 63 CDNTRATAD-A para prestar serviços de forma cºntínua,
par meia de dedicação exclusiva de mão de altura, sarau destacadas; da varar mensal
da cºntratº & depºsitaâasem conta vinculada em instituição bancária. blºqueada para
movimentação e aberta em nºme da Empresa-

111.3 —- A mºvimentarªm da conta vínmíada dependerá de autºrizaçãº da CONTRATANTE
& Será freira exciu—Ei'vamente para o pagamento 4165555 ºbrigaçõea.

10.4 - D muntante da áepúsátu vinculado Será íguaã au sºmatório" dos vaiares das
seguintes pro-vãsõeg:

1.0.4.1 ,. iãº (décima terceira) Salário;
“1.4.2 - férias. e um terço constituciºnal de férias;
10.443 — multa sobre a FGTS e contribuição 50121514 para as. rescásôea sem justa

causa;e
19.453: - encargºs sobre fériaa & 135 [décimo terceiro] salário.

151,5 — & CDNTRATÁNTE deverá Firmar acorda de couperação com instituição bancária,
43 qua! determinará os termos para a abertura da canta corrante vin—cuiadal

10.6 =- A CDNTHATAD-à deverá ter autorizada a CDNmàTANTE, & pravldenciar junta a
Instituição bancária, a abertura da conta vinculada à empresa, para dapàsitms de
numerárias. para o pvagamenta das férias. 1,35 salários e verbas resclsórlas das
trabaihadoraa da empresa contratada“, que preatarãa serviçºs 'a CDNTRÁTANTE,
conforme mºdelo de autorizaçãº Anexo VII do edital, nas tarmca cia Art. 19% da IN
imº Dô de zãfDEEJZDlã;

ID.? - aº; aãsinatura do cºntrato de preataçãa de serviços. entre a CONTRATANTE e a
Empresa: vencedora do certame está vinculada &:

in.?ui * sºlicita-ção da CDNTRàTANTíL—í, mediante oficio, de abertura de conta
mrrente vinculada blnqueada para movimentaçân. no name da sempre-Ea,
conforme dispuatu na Subitem 10.2;

10,12 - assinatura pela empresa a ser CONTRATADA, na ata da regurarlzaçãa da
conta corrente vincuiad'a, de termu especifico da instituição financeira Que
Eremita &: CONTRATANTE ter ace—550 aug Saldos & Extratºs, & que“ vincuie &

movimtntaçãa dua valºres depositadas & sua autorizaçãº,
1048 - D saida da canta uinmiada gera rernurmradn pain indice- da pºupança ou Dutra:

Gaurama na acorda de caaperaçãa, nbaervada a maia; rentabiiidade,
10.9 ª 05 val-ares mamária-ados na Fºrma do subitem 9-4 sºmente SEFÉD hiberados para

O pagamanm das varbas de que trata & nas seguintes mndiçõeg:
"10.94 “' parcial & anualmente, pelº valºr correspondente aº 139 (décimo terceiro)

saiàrãa dºa empregados vinculªadna aa contrato, quando devida;
103.2 —« parcialmante, pela vaiar correspºndente às férias e a um terçº de férias

WEVISED na Constituição,. quandu do gozo de férias pelas empregados
uinçuiadna an contrata ;

113.93 »— parcialmente, pela vaiar curreâpandente aa nº gdécima terminal saãária
Dro-Darciunal, férias praporcianais & à indenizaçãº compensatória
porventura devida sºbre :: FGT & quantia da dispenaa de empregado
vinculada au contrato; e

_. Para; wa?
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183.4 « an final da vigência do contrata, para n pag-amentº daS verbas. mangal-ms.
“Jum — Cls valerea referentes: às prmrisãe's de encargos trahaihistas maneionadea no

subitem lnA, demãftadus em conta vinculada, deixarão de tampar e valor mensal e
ser paga riiretamente à empresa ,.

10h11 -- A. emíersa CQNTRATADA deve-rá solicitar a aumn'zação da EDWATANTÉ para
utilizar 05 valores, da canta vinculada para 0 pagamentu de eventuaiâ indenizações
trabalhiãtaa aos empregadea decorrentes de situações ºcorridas durante a vigência
«de centram.

10.12 - Para a liberaçãº dos recursos da canta uincuiada para o pagamentº de eventuais
rndenizaçães trabaihistas EDS empregadas, decºrrentes de situaçõea ocºrridas
durante a vigência da centralize; & emm-ae CDNWATADÁ deverà apresenta-r a
CDNTMTANTE os documentos comprºbatória-s da ocºrrência dae ºbrigações
trabalhista-$ e EP.-us respectivos prazos de uencimenta.

10.13 - Após a confirmação da ocorrência da situação que ensejou «: pagamentº de
indenizaçãn trabalhista e a cºnferência dos cálculºs, a CDNTRÃTANTE expedirá .;
autorizaçãº para & mnvimentaçãa da conta vinculada & &] encaminhará à institui—çãc
financeira no prazo máximo ele 5 [cinco) dias úteis, a cantar de data da apresentaçãº
dºs documentos campmbatúrius pela empresa CDNTRâTADA.

lili-4— — A autorização de que trata [: Subitem 10.13 deverá especificar Que a
mºvimentaçãº será exciueiva para o pagamento das indenizações trabalhistas aos.
trabalhadores favorecidos.

10.15 »— A, empresa deverá apresentar em órgão ou entidade CONTRATANTE no prazo
máxima de .3 [três] dias úteis, contamina da movimentação,; e comprºvante das
transferências bancáriae realizadae pa ra a quitação das nhrigaçõee trabalhistas.

10.16 — Ci Saida remanescente da canta vinculada— será liberado à ÉmprEE-al no mºmento

de encerramente de centra—tn, na presença cin sindicato da'- categºria cerreepmnciente
EDS serviçºs contratados, aprile & comprovação da quitaçãº de 5301105 os encargos.
trabalhistas e pre-Vidarrei'áries rei-ativos ao serviço cºntratado.

10.1? — Cie vaiurea previsiunedos para atendimento da subitem 10.4 serão discriminadºs
cnnfurrne tah-eia ana-im:

Item Percentual
_ _ 13“ saiária _ 55,33 % . _
Férias e 133 Constituciºnal * ,11_*1Éfªíªi,... .

Muita sobre a FGTS a Contribuição miei sobre a ". . .. “5.05 %
avisa previ-a Indeniaadn e u trabalhadaSantur-ai 24,44 %

Incidência das encarªm previdenciária,
FGTS e entrara cºntribuições,

sºbre férias,. um terça de feria-5elBºaaia'wrinªlí , .
Tata: 31333 % 32,94 % ' 32,25 %

1,39 % 3,60 % ?,BÉ %

* Cºnsiderandº as alíquotas de eenbibuiçãa de 1%, 2% ou 3%, referentes ar::
grau de rima de acidente do trabalho (art. 22,- in-cisa II, Lei B,.leliâglj
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10.15 — Gis carma de cºmprºva-da inviabiiidade de utiiizaçãa da cºnta vrncuiada dwarãa
ser justificados paia CÚNTRATANTE.

10.19 ª E) saido existam—e na conta vinculada EDEN—BS Será iiberadc cºm a execução
cnmpleta da can—tratº, após &! comprovaçãn, por parte da empreãa. da quitação de
thDE 05 encarºu-5 tra-Dalhiãtas e previdenciários relativas wan servi-ça contratada.

10.20 -- Quando nãº fºr pass-Wei & realização doa pagamentos das saláriaa & demais
verbas trabalhistas diretamente aas trabalhadores contratados pela CDNT'RATâDA
pela própria administraçãº, esses vaiones retidas cautelarmente serãº depositadas
junta à Justiça dº Trabalha,- com o minª.-tbm rir: serem utilizada:-5 excluaivamente na
pagamentº de ªgiria-ins. & das r_iemais verbas trab-aihistaª, bem carna das cºntribuições
aociaiã & FGTS.

11 cuúãuu DÉCIMaA PRIMEIRA - monnmçin CONTRATUAL
11.1 - DE Cºntratos: de serviçag de natureza continuaria paderãn Ser pmrrugadug, &

caida IÉÉÚDZE] meses., até o inmite de BD i-aeasenta) meses. quando mmprwadamente

vantajúsúà para & ÇÚNTRATANTE, descia que haja autorizaçãº formei da autoridade
enm-patente & chairman-das os." seguintes requisitoã:

11.1.1 - 55 Serviçºs tenham aido prestadª re-guiam—anta;
113.2 - & CONTRATANTE mantenha interesae na reaiizaçãm do Serviçº;
11.1.3 - o vaiar de cºntrato permaneça ecºnomicamente vantajosa para a

CÚNTRATANTE; &

11,1,4 - & CÚNTRATADA manifeste expressamente interesse na prarrugação.

11.2 ª A vantagem econômica "para prºrrºgação dos cºntratos de serviços continuadoa
estará assegurada. senda dispenãada & realização de gesauiãa de mercado, quando
:: contrata cariri—rar previsões cie, que:

1.1 1,1 »— as mami-ites doa itens; envºlvendo & foiha de aaiárins. serão efetuadas com

base em convenção, B£Drdu cºletiva ou em decorrência de lei;
113 »- &. CONTRATàNTE não pºderá prorrºgar :: contrato quandº:

11.3.1 = a CÚNTRATADA tiver sidº declarada inidônea uu ananansa no âmbito da

Uniãº com da CONTRATANTE, enquantº perduraram os efeitaa

12. CLÁUSULA nécma SEGUNDA - na nemcrunção DE maças
12.1 ª'" Será admitida & repactuaçãn das. preços dos serviços continuados cºntratadas

com prazº de vigência igual ou. superior a doze meses, desde que seja obs-amada o
inteira-gnt;L minimaI de um am: e de acorda tem a prevista na lN nJª 02 de 30 de abril
de mas.

12.2 - Ci interregnº minima de 1 [um)- anº para a primeira repactuação— será contada a
partir da data da acorda, cnnuençãu ou diasidia coletiva de trair-aline nu equivalia-nte,
Viga-mm & época da apresentaçãº da. prºpºsta, quando a maiºr parcela da mato da
cºntratação rar decºrrente de. mão de abra, estar-da vinculadº às datas “image destes
instrumentºs;.

12.3 Guandu & contrataçãº envolver mais de uma caregar-ªa pirafíisaianalf com data
base diferenciada, a data iniciai para a cºntagem da anuaiidade. será a data base da
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categoria profiaslonai que rapraaente a maior parooia do mato cio mão de obra da
contratação pretendida:

12.4 =* Mas rapactuaçõoa subsequentes à primeira a anuaiidado sora contada a partir
da data da última ropactoação ocorrida,

1255 * A5 ropaduaçõoa serão- procedidas da Soiicitação cia CÚNTRATADA, atompanhada
da demonstração analítica da aiteração dos custos,. por meio do aproaontação da
pianiiha de. cuatoS & Formação de preços o do novo acordo ou convenção coiotiva que
fundamenta &! rapaduação.

12.5 = a decisão Sobre o pediria ao rio-pactuação dove aer feita no praxo maximo de
ses—santa diaa, contador. .a partir da Solicitação & da entrega dos comprovar-tos- de
variação doo Custo-5

lã.? « Ú prazo referido no parágrafo anterior Einar-ã suspenao enquanto a commmoa
não cumprir oa atos ou apresentar a documentação solicitada paia CQNTRATANTE
para a comprovação oa variação dos custos.

12.1]; — O orgão ou entidade CONTRATANTE poderá realizar dliigênoas para
conferir a variação de custos moçada pela CÚNT'RATADA,

123 - É vedada a incluaão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na
proposta inicial, axcato quando se tornaram obrigatórios por força de instrumento
legal, sontonça normativa, acordo ooiotivo ou convenção col—ativa.

12.9 = No caso da repactuação, Será iai-frade) termo aditivo ao contrato Vigante.
12.19 " 05 nouoã valoraa contratuais decorrentes das repactuaçães terão suas vigência;

iniciadas em data anterior à rapactuaçãp, exclusivamente quando a rapactuação
envolver roviaão do custo de mão da obra & ESÍIVEI' vinculada a Instrumento legal,
acordo, convenção ou sentença norma—tiva que contemple data: de vigência retroativa,
podendo esta oar conaiderada para efeito de compensação do pagamento devido.
aasim como para a contagem oa anuaiiciao'e em ropaciuações Fut-uma;

12.103 - No caso previsto no para-grafo anterior. o Pagamento retroativo
oo'—fera aar concedido excioawamanto para os itens- oue motivaram a
retroatividade, & apenas em relação & oªifarença- porventura oxiatania;

12.11 « à Administração poderá prover o pagamento roiroaiivo do período que. a
pro—posta da rapacroação pomar-racao Soh Sua análise. por maio do Termo de
Ro-oonhocimonto de Dívida“

121.12 — Ria hipÉiEES—ª,» do parágrafo anterior, o periodo que a proposta permaneciam Sat! &

vanáiise da Administração será mui-adn como tampo oocorrioo para fins da contagem
da a-nuaiidaoo da proxima ropactuação.

13 ouuaum oéoma roncar-aa “ venouomas
13,1 - Com fundamento no artigo ?º da Lei nº iDEZDIEBDE & no art. 28 do vina-oram

nº 5.450i'20i35, ficará impedida da iicitar o contratar com a União; Eotadoa. Distrito
Fadarai & Municipioa e será oaacradanciada no SICAF o no cadastro do fornecedores
do CGN'TRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, som
prejuizo das multas provlstas nostra contrato & damala cominaçães iogais &
CÚNTRATãDA que;

13.1.1 « apra—sentar documentação falas;
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13342 - ensejar o retardamento da .au-atuçãa dna oi:—gata;
111.3 - falhar nu fraudar na execuçãº da. tomam:
13.1“.4 cºmpºrtar—ãe de muda inidônea;
13.15 - fizer declaração falsa;
13,1..6 - ctz—mªtar fraude Figcal,

13.2 .. O atrasº Injustificadu na execução das serviços sujeitará & CONTRATADA ÉS
multa de mora caiculadas sºbre sau valor tºtal, sem prejuizº de outras Sanções
previstas na Lei nº E.5&E£93 & suas aiterações posteriores.

13.3 — Será caracterizada como feita grave, cºmpreendida carna falha na execuçãº da
cºntrato, a não reco—ihlmentu da FGTS das emprega-cios & dãâ contribuições sºciaia
previdenciáriª, beam cºmo o— não pagamentº do âãiáriu, do valeªtrans-porte & do
auxílio alimentaçãm que poderá“ dar enseja à reacigãu do cºntratº. sem prejuízo cia
aplicaçãº de sançãà peguniáda & da declaraçãº de impedimanm para licitar &
cuntratar cºm a- Uniãa, nm termas- du art. 75 da Lei 10.520, (ft-;* 1? de ]ulhn de 2002;

13.4 -- A CÚNTRÁTADA respande—rá por perdaa & cla-mtas ocasiona-dns & CONTRATANTE;

os quais Serãº apurados em cºmpetente prateasu, ievandn aim conta as circunstância
que tenham contribuido para -a ºcorrência cin fato.

13.5 — Sem prejuízo da apiicaçãu ao ãnadimpiemenm das Sançãas que ihe couberem, &
itZCiiii'Tru'Ltti.'i";£i.lii"i".'.=i & fim de ressarcir—se: das prejuizas que iha tenh-a acarretado a

CDNTRAMDÃ, pºderá ratEr crédituã decurrantes da Cºntratº e promover & sub-rança
judicial Du extrajudlclal, pºr danos e. perdem.

13.5 — #. CD'NTRATADÁ ficará «sujeita às seguintes penalidades: advertência, multa,
perda de garantia, mansão de Contratm declara-çãº de Inidaneldada & sxuspansâu do
direito de “citar & centratar, sendo advertida por escritº através, do Livro. de
Ócnrrências. ãwempre QUE: infringir as ubrigaçães cuntratuals,

135.1 Em && tratam-:: da primeira falta de mesma naturªza S&rá cancaciicin pram
para sanar as irregularidades,

13d? — tem fundamentº nm“. artigos 86 e E? da Lei mº G.EBEJQJ. & CDNTRATADA

ficará sujeita,, na casa de atrasa injustificada, assim cºnsiderado pela Administra-ção,
memmçãa pamiai ou inexecução tutai da obrigação, sem pmjuim daã
respnnsahiiidades civii & criminal, aãsegunada a prévia e ampla defeaa, àS seguintes
penalidades-:

133.1 « advenência;

133.2 * a multa, incidente pºr dia e por uc-orrêncla, até :: limite: de 15% [dez
pºr cento) dl:: vala-r total. da tt,-nuam, receihida no prazº máximº de 30
(trinta) dias curricias, cantam da mmunicação aficiai, seg-unida graduaçãº
definida nas tabelas nªl & nª 2 abaixº:

TABELA, "ª 1

- Pág. 13322 xfx



Fi5._ , _ ,.
Pmcasu rªl.IJ BDEHÚC'LÁSEFÉDLT-ãª

GRAU % MULTA
[i]. O 2% por dia sºbre a vaiar dt:— itern de sewage

. da pianilha orçamantária

DE D 5% por dia Sobre ti valmir do iram de aewiçti
,dª pianiiha orçamentária

(13 1. 0% por dia Entire o valor da item de sewiçn
da pianiiha orçamentária

TÁBELA Nª 1

ITEM DESCRIÇÃO na mrmçãa GRAU

Eli-. Permitir situaçãa atrairia a possibilidade de causar tianu fisico, iegãm 03carpnrai tiu mnsaquênciaa letais; '
02 Atraso injustificaúo dara-sewiços previsto-5 em contrato, 32

Manter profissionais sem qualificaçãº Exigida para exemtar as

03 serviços mntratadaa. ou deixar tie efetuar Sua aub'stituição, quando ' DE
exigida pela FISCALIZEÇÃO, pºr profissional

EM Permitir a execuçãº de serviços sem utilizaçãº da EPUEFÇr pºr ' ill-1profisainnali ,
DE Recusa—$a a executar ou cºrrigir serviçº determinaria pela _ nafiscaiizagãq, por SÉWIÇÚ ' '
(16 Deixar da zeiar pela:; instalações da UFF ou de temeirua-01

Deixar de cumprir determinaçãº formal ºu instrução daª? : . _” '. .. ,. oz; FISCAUZAÇAU, por atari-entra. ;
' Deixar de cumprir quaisquer dºs itens do edital e da seua anexas,

CIB ainda que não previstas nesta tabela de multas. por item e pºr 01
. ocorrência;

133,3 - suapiansãa tem—pararia da dErEÍtD de participar de iiçitaçãu E
impedimento de cºntratar cºm a UFF,. pelo prazo de até 2 Maia] anais,.

13.3 , As sanções de muita podiam sar aplicadas à EDNTRATADA juntamente mm a de
advertência, suspenaãa temporária para licitar e contratar com a Administração da
CDNTFMTANTE & impedlmentn de licitar e cºntratar com a Uniãº. Estadºs, Diatrita
Federal & Municipios; deatantandu—a da pagamanta a EEF efetuada.

13.9 -' As multas previatas no item anteriºr. não têm caráter cºmpensatória, &
mn-sequentemante, a pagamentº delas não exime & CONTRATAÚA de giti5a ou
responsabiiidada pela eventuais danºs, pen-rias au prujuízus qm": por atº seu ou de
sms prepmtca venham acarretar & EGWTANTE;

33.10 — A CONTRATAQA não intorrerá em muita na ocºrrência de Cªli-«G fortuito uu de

fºrça maior, ºu de raaponsabilidada da CONTRATANTE.
13411 “' à Suapenaãu da direito de iicitar & contratar com a CDN'TRATANTE serão

declarados em funçãº da natureza a gravidade da falta cometida cºnsiderando, ainda)“.
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as circunstâncias a u interesse do órgãu & nãº pudºrá ter preza superiºr a DE (doia)
BNDS.

13.12 - A declaraçãº de inidoneidade para licitar E cºntratar com O Serviçº Públlca será
em funçãº- da natureza & gravidade da farta cometida, de falta; e penalidades
antErEures aplicadaâ. ºu em casa Ela relncidência..

13.13 — Sem prejuízo Lªla aplicação ao inadimplementº das. aerições que ihe cauherem. a
CONTRATANTE., podera" reter créditoà decºrrente-55 do Cºntrato e promover a cºbrança
judicial nu extrajudiciai, por danos e perdas.

13.14 -— Nenhum pagamento será fEitD à CDNTRA MDA antes da cobrança dua multas
aplicadas, uu relevada qualquer multa a ele impºsta pela CQNTRATANTE.

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUER“. — SUSTAÇÃD DE PAGAMENTDS
14,1 » A CONTRATANTE pudera”. sustar a pagamento cla qualquer fatura-ª no tudo ºu em

parte, pur;
14-151 — execuçãº irregular dos serviços:
14,1.2 — para-Iliaçâcí dos; Serviços por mais de 21% (trinta e quatro—] hºras! por culpa

animatiºn da ÉÚMRATADA;

14.1.3 - existência de débitºs para com terca—iras, inclusive das obrigações
trabalhistª, relacionados com as aewiçua Dra cºntratados, e que [113555111
por em risco seu bom andamento ou causar prejuizca materiais, financeira
ºu mural à CGNTRATANTE;

14.1..4 - existência da Qualquer débitº «exigível pela CDNTRATANTE,
14.1.5 - divergência entre: & Fatura ou Nota Final E:":lrl'l as sawlçuã realmente

pie-estariam

15 CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - RECURSDS

15,1 — Da dec-irão de apiicar multa, e mediante pré-uia reculhlmantn desta, são cabíveis,-
sem efeito guapa-asim:

15.1,1 - Pamela de re::unsideração, em DE [cinco) dlãã úteis, CD'l'ltE-ICIDE da ciência
da decisãº.

15.1.2 — Recursº para a autoridade imediatamente superiºr, no prazo de 05
(cincº) dias úteis, contados cla ciência da indaiªerimentu da medida izle
mconsideraçãu,

ta euusuui nani-u gnu — 51553530
16-1 — A inexmçãu tºtal uu parciai do Cºntratº enseja a sua rescisãúª asãim tamu aa

disaniçães- dos artigºs ?a : "fªi-l da Lei Federal nº 355633 e suas aitemçãeg
posteriores.

16,2 — .ª. resumão da Euntratu acarretará, ãem prejuízº da exigibilidade de débitos
anteriores da CONTRATADA, inclusive por multas Impnãtas & demais cuml—naçõea
estabelecidaa neste instrumanto, na suspensãº Imediata da execuçãº das sewiçoa,
ºbjetº da masi-rm.

16.3 — O presente Contrato poderá ainda ser reaclndldu pur cºnveniência administratiua
da CONTRATANTE mediante cumurrlcaçâu escrita, entregue diretamente uu par “ui-a
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poatal, com antecedência“ mínima de 28 (vinte) dias,- obe-dacenda ao disposto nos
artlgias ?ª E HD da Lei Federal riD BbEE-BEQB, & demais iagisiaçãas vigentes.

16.4 - No caso de reacisãq determinada por at:: unilateral da CONTRATâDA, ficam
asseguradas à CÚNTRATANTE:

IEA,], — assunçãº imediata do objeto do Contrato-, rm estada em que se encontrar,
pºr at:: própria da CDNTRATANTE;

16.42 —- retenção da créditqs decorrente-5, dn Cantram até q limita 51:35 prejuízos.
causa-dºª à CDNTRATANTE;

15.5 — EIEEUÇãD da garantia contratual, para. ressarcimento da CGNTHATANTE & das
vaiqres das— muitaa E inúanizaçõ—ea a Ela demãºs.

1? cuusuu DÉCIMA SÉTIMA - PRUIBIÇÚES
1741 » É vedada & CDNTRHTADA:

13.14 =— ê vedado a CONTRATADA, contratar Mnçiqnàriu para a prastaçãq de
se,-Wim, queto dlª-Eta licitação, que seja familiar de. runrciqnàric da
CONTRATANTE, que exerça cargo em camisaãú ou funçãq de cunhança
EAN:. ?ª da Dacretq n.D ?.ZGBIEDID da 04» de Junho de EEI 1D),

1?.1.2 - cautiqnar au utilizar a presente Cºntratº para qualquer qparaçãn
flnanceira,. sem prévia e expressa autorizaçãº da CÚNTRÁTANTE.

111.3 = opor, em qualquer circunatáncia, direita de retenção sqbrq qualquer bem
da CONTRATANTE.

111,4 - Intarrumper unilateralmente ua SEWÍÇÚS alegando inadimplemento pela
CGNTRATANTE.

18 — CLÁUSULA DÉCIMA DITA—ui - amarrações GERME
:IEiii — Fazem parte integrante qq Cant-raiou indica as docurrmniqs referidos no Edital,? e.

qualquer qe seua anama, independem-temente de tranãcriçãq,
182 = Quaisquar arms,. ºmissões, irir.:qrriª:e;,if'iiasÉ dubieqadea qu disc-ardência

eventualmente encontradas pela CONTRÁTADA "DE detalhes e especificações no
decorrer da execução da; serviçºs, deverão ser comunica-dos pur escrito &
CDNTRATANTE, & fim de sar mrri—gidq de. mada &: hem aderiu-rirem as intençõea do
Cºntratº.

133 - A CÚNTRATANTE não admitirá quaimuer alterações nº Termo de Referência,,
Ealvo cages espadali'ªssimns, a seu excluawa critério, suficientementa justificadúâ &
fundaram-tadas mm a necessária antecedência.

18.4 — A CONTRATANTE reserva—&& a direita da paraliaa-r qu suspender, a qualquer

tempo, os amigºs contratadas de forma parcial ou tºtal, medianta pagamantº único
& excluaivq dos sentir,-05 já executadog e a aquisição por ajuate. entre as partes, de
materials eulstentas & a ela destinados, a a proceder de outras Formas, ressalvadas
as respuns—abiiidades lia—gaia & cºntratuais“

15,5 — Este instrumento, observadas. aa devidas justificativas, somente pudera SEF
alterada unilateralmente pela CONTRATANTE uu por armam das partes., nas termina
qq Artlgq 65. da LEI nª 8355393.

"&

« m,. Zia-“22
! “'in "ª.;—

X &




