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eeevtçº PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA eaucaçâº

unngeasrºaºe FEDERAL Ftumnenee
PRD eenºem DE ADMINISTRAÇÃO

Temº ae cºntraem nº29f2Ú14IPRDAD

Contratº de Preetaçâe de Serviços nº
29/2014IPRDAD que entre si fazem a
”nin-remada Federal Fluminense e a
empresa HÁRPA REPRESENTAÇÉES e
EMPREENDIMENTOS LTDA.

A UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, autarquia Federal, vinculada ao
Ministériº da. Educação;, cºm sede na. Rua Miguel de Friae nº 09, Icaraí, Niterói, Estado dº Riº
de Janeirº, doravante denominada CONTRATANTE, inscrita nº CNPJIMF sob e nº
23.523.215raa01—ºe, neste atº representada peiD seu Magnifica Reiter, Prºfeeaºr ROBERTO
DE SOUZA SALLES,. nºmeado pºr Decretº Preeidenciai de (331112010, pubiicadº nº DOU,. nº
213, de DSEIUgÚlG, inacritº nº EICEMF 50h º riº 434.300.23?-34, e a Empresa MARPL
REFRESENTÉÇDES E EMRPEENDIHEHTDÉ LTDA, inecrita no CNF-“HMF sab n.“-'ªr
2153334430001-28, com sede à Rua Quinet! de Nºvembrº, 90 sala 408 — Centrº -
Niterói -— Riº de Janeiro -— CEP: 24.02D-125, neete atº representada peie eeu Sºcio, Sr.
CARLDS ALBERTO MARTINS TAVARES, pºrtadºr da. Cédula de Identidade FLU
till-05932048, expedida peiº DETRANIRJ & dº CPFEMF n.º 093.16?.39?—04, dºravante
denºminada CDNTRATADã, resºivem celebrar este Centralitº em cºnfºrmidade cºm º que
comete dº Prºcesso Administrativº º.º' 23136932315532013-25, referente aa Pregãº nº
:24f2i314fAD, tem fundamentº na Lei 105103002, Decretº nº 355512030, Decretº 5,450,
Decreto 3.931fi31, euhsidiada pela Lei [1,0 355633 e aiteraçõea, passandº º Termº de
Referência e a prºpºeta de CDNTRATADA, in—dependentemente de sua transcriçãº, a fazer
parte integrante e complementar deete Instrumentº, que será regida pai-as ciáueuiaa e
cºndições Seguintes:

1 CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DD CONTRATO

1.1- O presente Cºntrate tem pºr objetº a prestaçãº de serviçºs cºntinuadas, de
manutençãº predial cºrretiva eu preventiva, cºm supervisãº de execuçãº e
asseeeºramente técnicº eepeciaiizade, mediante ceeeâº de mãe de ºbra; em
imóveis e dependências das Unidade:; das UFF situadas nº Estadº dº Riº de Janeirº,.
centº-rme eeºeciticações metidas nº Termº de Referência e anexos dº Pregãº iªi-.º
2412014MD, que paseam a Fazer parte integrante deste, iºdependentemente de
tranacriçãº,

1,2— Quaisquer errºs, emissões? incºrreções, dubiedades ºu diecerdânci
eventualmente encºntrada—s paia CONTRATADA nºs deteihes e especificações nºiL

decorrer da execuçãe dºs. serviçae, deverão ser cºmunicadas pºr tmp eContratº neguem—t Marcia Representaçeee nº EQIZDM -« Harpa Repreeentações e Empreendimentoe Ltda— de, x





Fls. ___«_..
Princesse. n . ª 23069323150320 1 3-25

CONTRATANTE, a fim de ear corrigida de moda a bem definirem as intenções deContrato.

1.3ª A CDNTRATANTE não admitirá quaisquer alterações na Terme de Referencia, aalud
cases especiaiissimes, a seu exclusive criteria, suficientemente justificadas efundamentadas mm a neceesária antecedência,

2 CLÁUSULA SEGUNDA “ VALDR DO CONTRATO

2.1'“ Para a execução dos serviços contratados fica ajuatade a preço global de
R$5.12ª.913,08 [cinco milhões, tente e vinte e quatro mil, novecentos e
treze reais e alta centavos], cenfarme Propºsta Comercial apresentada nas
cºndições de Pregãe Eletrônica rnª Mimi—limit).

2.2— Peles serviços executadas, a CONTRATANTE pagará a 1ralar mensal de R$
43.075,09 (quatrºcentos e vinte e sete mil, setenta e seis reaia e neve
centavos) perfazendº a montante gleba! anual de R$5.124.913,08 (cinco
milhões, cento e vinte e quatro mil,. novecentºs e treze reais e eita
centavos),, estande nele incluidas tadas as despesas necessárias a sua perfeitaexecução,

2.3- Ae despesas decorrentes da execução das. «serviços, ebjetd deste Contrato,
cerr—erãe por canta das ria-Cursos da fonte 01.12, no elemento de despesa-
339039, cujo comprometimento fai feita atravee da Nota de Empenho nº
2014NEBG1463, da qual, uma cópia e entregue a CONTRATADA neste ate.

3 cume—uu TERCEIRA — enem—ina na execução:

3.1 — A CONTRATADA apresenta garantia de execução das semiçds era contratadas, ne
valor que corresponde a 5% [cinza per canta) de iralar glebal centratadd, de ai:—arda
com e prevista na art. 55 da Lei 3.556.193, cuja documenta cºmprovando a
ºperação foi apreaentade pela CONTRATADA, confºrme especificado abaixe e cujacópia faz parte integrante deste termo:

3.1.1 — A garantia a na modalidade de seguro garantia, cuja apólice n.“I 04—
??543205538; fai emitida pela ]. Malucelli Seguradora SIA, CNPJ n,.º
E4.B4B.15?JIJDDI—33, come garantidara, na valor de R$255.245,65
(duzentas e cinquenta e mais mil, duzentos e quarenta e cinco
reais e sense-nta, e einen centavºs-1, emitida em ae./ee; 2014.

3.1.1.1 — A modalidade segure garantia somente será ace-ita, se
contemplar ted—da de eventde indicadas na subitem 3.5 abaixa;

3.2» ªe a valer da garantia fer utiiizadu em pag-amante de qualquer obrigação,
inclusive indenizaçãº a terceirºs,. a CONTRATADA, desde ja, se obriga a efetuar a

3.3- Em casa de alteração da vaiar dd contrate eu prorrºgaçãº de preza, a
CDNTRATADA fica obrigada a apresentar neva garantia na mesma modalidade da
anteriºr eu complementa-r à já existente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias acantar da data da alteraçãe de valor cºntratual.

3.4— A validade da garantia, qualquer que seja a mºdalidade escolhida, deverá
abranger um perieda de mais 83 (três) meses após e términº da Vig-ênciacontratual;

3.5— A garantia assegurará, qualquer que aaja a med-alidade escolhida, e pagamentode: “'
3.5.1 -- prejuiza advinda da não eumprimente de ºbjeto de centrar: e d _.Knãe _

adimplemento das demais obrigações nele previstas; Yª
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3.5.2 *— prejuízee causadea %: Contratante eu a terceira, decerrentee de culpa eu
cielo durante a execuçãe de centra-te;

3.5.3 — as muitae rnuratórias e punitivas aplicadae pela Contratante à
Ce ntrata-tia;

3.5.4 — abrigaçãee trabalhãetae. fiscais e previdenciáriae de qualquer natureza,
não honrarias. peia Cºntratada.

3.6;“ A garantia em dinheire deverá ser efetuada em fever da Contratante, na Caixa
Econômica Federal, cem correção menetária.

3.'?— & Contratante nãe executará a garantia na ocorrência de uma eu mais tias
seguintes hipóteeee:

3.3.1 « caso fnrtuite eu força maio-r;

33.2 - ait-eraçã-e, sem prévia anuência tia Seguradora, dae ebrigações
contratuais

33.3 — descumprimente das ºbrigações pela cºntratado decorrentes de atºs ou
fat-ns praticadas pela Adminietªraçãe;

3.7.4 - atos ilícitos delega-5 praticados per SEWidÚFÉÉ da Administração.

3.3- Mãe serãº admitidas outras hipótee-ee de não execução da garantia, que não as
previetas anteriºrmente ;

3.9— Após a execução de centram. será verificada a pagamento das verbas rescisórias
decerrentes da contratação, eu a reaiecaçãe dos empregados tia Centratada em
outra atividade de preataçãn de serviçºs. sem que ocorra a interrupção de centram
de trabaina.

3.1D .. Case a Contratada não iegre efetuar uma dae comprºvações acima in—dicadae
até e firn de segundo mês após e encerramento da vigência mntratual, a
Contratante poderá utilizar e vai—er da garantia prestada para realizar e pagamentº
direto das verbas rescisórias aºs trabaihaderee aiueadee na execução eentratuai,
conforme arts.. 19% e 3-5 da Instrução Nermativa SLTIIMPGG nª 2, cie aeee.

3.11 — Será ceneitlerada extinta a garantia:

3.11.1-— tem a “deveiuçãe da apólice, carta França eu autºrização para e
ievantamentn de importâncias depesitadae em dinheiro a tituie de
garantia, acompanhada de declaração da Contratante, media-nte tErmc
circunstanciado, de que a Contratada Cumpriu- teclas as cláusulas de
cºntrato;

3.112 — ne preze de 9D (noventa) dias após e término da vigência, casa a
Centratante não comunique a ocorrência de sinistras;

3.113 — A garantia eu seu saida será iiherade eu reatituíde, a pedãde ,
CONTRATADA, ne praxe de até ? [sete) dias. coneecutivee ao u'rmine ª,.vigência de centram. “ª- "

"w.
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3.12 —- iªi garantia somente será iiberaoa ante a comprovação de que a empresa pagou
todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que, caso
esse pagamento não ocorre até o Fim do segundo mês após o encerramento de
vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas
trabalhistas diretamente pela Contratante, conforme estabelecido na alínea ”ªi:” do
inciso XIX do art. 19, da Instrução Normativa nº Ei-E-QÚIB da SLTI do MPOG.

4 çuiiosma QUARTA , oa montana—incio LEGAL e na vmoumçâo AD EDITAL eA enumera

4.1 O presente contrato fundamenta—se:

4.1.1. — na Lei nº M.SZWZÚÚZ, rio Deoreto ri.cl 545012005 e na Lei
Complementar n'D 123/2ÚDE ;

4.1.2 — subsidiariamente, na Lei n.ii 855631993.

4.2. - O presente contrato vincuia-se aos termos:

4.2.1 - no edital do Pregão Eletrônico n.“ ZªifZCllªifAD, constante do processoo.º' 2306932315012013—25;

4.2.2 — na proposta vencedora da CONTRATADA.

5 CLÁUSULA QUINTA - DBRIGAÇÚES DA CONTRATADA

5.1 — Constituem obrigações da CONTRATADA:

das faturas a ela devida, os valores não adimplidos 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.“ os de ES,!DeszDlB;

5.1.2 - Indicar preposto responsavei peia solução de assuntos relativos aos
seus empregados, devendo este comparecer a sede da contratante,
sempre que solicitado, visando à seleção de pendências;

5.1.3 — Implantar, imediatamente após o recebimento da autorização de inicio-
dos serviços, mão de obra nos respectivos postos, informando, em tempo
hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite oie assumir oposto conforme o estabelecido;

5.1.4 — Apresentar nada consta dos setores de distribuição das flores criminais
dos estados que tenham residido nos últimos cinco anos, da Justiça
Federal e Estadual, para todos os ocupantes dos postos de serriços;

5.1.5 — Apresentar a unidade responsável pela fiscalização do contrato-,. no
prazo máximo de 10 (dez) dias apos o inicio da prestação dos serviços,.
fichas dos empregados contratados, acondicionadas em pasta individual,
contendo toda a identificação do empregado:

5.1.5.1 « fotografia recente;

5.1.5.2 - tipo sangtiíneof fat-or Rh,

Contrato GEE—2014 Harpa Representaçoes nº Zªra-DH « Harpa Representações e Empreendimentos Ltda— Pág.. MEI
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5.1.5.3 * endereçd, telefene residenciai; e

5.1.5.4 - cópia dos documentos relacionadas na item. acima, além
de cópia da carteira de identidade, CPF, carteira de habilitaçãa
cópia de registra de empregados, cópia da ficha de acidente de
trabalhe (CAT),

5.1.5.5 - atestado de saúde acupacianal (ASD),

5.1.5.6 — compravante de cadastramento de trabalhador no regime
PIE—!PAEEP; e

5.1.5.7' — apólice de segura de vida dos seus funcionárias;

5.1.5.8 - Apresentar atestada de antecedentes civii e criminal de
tada mãe—de-ebra aferecida para atuar nas instalações da
CONTRATANTE;

5.1.6 — Reepansahiiizar—se pelas encargºs trabalhistas, previdenciárias, fiscais e
comerciais, resultantes da execuçãa dos serviços..

5.13 - A empresa contratada deverá efetuar a pagamentº das salários aee
empregadas parª depósito bancária, na conta dos empregados, em
agências aituadas na lecaiidade eu região metropolitana em que ocerre a
prestaçãº das serviços;

5.1.11 — Em casa de impºssibilidade de cumprimenta da disposta
anteriºrmente, a cantratada deverá apresentar justmcativa, a Em
de que a administração pesaa verificar a realização de pagamento;

5.1.3 - A Cºntratada devera viabilizar, na preze de Ed (sessenta) dias,
cantadas da inicia da prestação das servi-ças, a emiseãa de Cartãº
Cidadão expedida pela Caixa Econômica Federal para ted-as os seus
empregados;

5.1.9 — à, tantratada deverá viabilizar, na prazo de 60 (sessenta) dias, contados
de iniciar da prestação dae serviçºs, o acessa «de seus empregados, via
internet, por meia de senha própria, aos sistemas da Previdência Sacial e
da Receita da Brasil, com a objetiva de verificar se as suas cºntribuições
previdenciárias teram recºlhida-s;

5.1.16 — Manter as empregadee, quando em har-ária de trabaihe, eu ainda, nas
dependências da CONTRATANTE, devidamente unifarmizadas e
identificadºs mediante usp permanente de crachá, cam fato e nome
visivei, a ser fameeide peia ÇÚNTRâTADA;

5.1.11 5 Respensahilizar—se par tados os danos eu prejuizos, fiaices ou
materiais, causadas %: CONTRATANTE eu a terceiros, advindas de
imperícia, negligência, imprudência au desrespeita de seus empregados
às narmas de conduta e segurança, quando da execução das serviçºs,
cuja daspesa será descontada das faturas seguintes da contratada, eu
ajuizada a dívida, se fer :- casa, sem prejuízo das demais sanções legais;

5.1.3.2. — Prever tada a mãe—de—ebra necessária para garantir a eperaçãe das
Postes, nos regimes contratadas., sem interrupção seja per mºtivo de
ferias, descanse semen—ai, licença, feita em serviço-, demissão e entre”
análogos, obedecidas as dispasiçãea da legislação trabalhista vigente;

Cºntrate GZQFZOM Harpa Reareserataeõ—es aº ZQIZÚM — Harpa Representaçães e Empreendimentas Ltdaª Pág.. '.
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5,1.13 - Substituir o empregado pºr mºtivº de feita aº serviço, afastamentos
iegais ou quandº solicitada pela 'CDN'TRÁTANTE, efetuando a repºsição
imediata cie mãe-de-Dbra nos Postos, em eventual ausência, não sentiu
permitida & dobra de jam-ada;

5.1.14 » ªtender de imediatº as solicitações quanto às Substituições de mão—de—
ohre qualificada ou entendida cºmo inadequada para a prestação dos
serviçºs;

5.1.1?” Respensabiiizar-se peio transporte de seus empregadºs, por meios
prá-prius eu mediante fºrnecimento de vaie transporte,. para e cºbertura
dº trajeto residênciaiftrahalhú e vice—versa (inciusive em cases de
paralisação cie transpºrtes cºletivas);

5.1.16 - Casa a Contratada opte peio- fornecimentº de vaies transportes, .a
entrega deverá morrer de uma só vez, até e 25“?. (vigésimo quintº) dia
de mês anteriºr eu de referência, com prewisãn para todos os dias e
serem trabalha-dee no mês de reinará-ncia;

5.1,1? — Fornecer, de uma só vez, até e lª (primeiro] dia útil de cada mês,! a
tºdºs os ºcupantes de pºstes de serviçºs, vale alimentação.. pºr dia
trabalhado,;

5.1.18 —- Oferecer c—eberture de seg-um de vida a seus funcionáriºs;

5.1.19 — Fornecer aºs Funciºnários; materiais e equipamentos de segurança de
trabalho, confºrme !egisiaçâe vigente;

5,1.213 — Assegurar que os serviços sejam prestados pºr pretissienais treinados e
capacitados e que, os mesmºs nãu tErãe nenhum víncuio empregatício
com & CÚNTRATÁNTE;

5.1..21 « Úrieritar os seus empregadºs nos seguintes pontºs:

&) apresentewse diariamente ao lºcal de trahaiho de maneira asseede,
manteriªm higiene corporal e com uniforme limpa e cºmpleto;

h) tratar todos as servidores das unidades tem urbanidade,

SNLEZ- Treinar eu prºmover treinamentos, às suas expensas, para as
empregada-s que executarãe os serviçºs contratados;

53.23 — Fornecer unifºrmes e seus complementºs %: mãe—de—obra envolvida, de
acorde tem o. clima de região e com e disposta nº respectivo Acºrde,
Cºnvençãº ou Dissidiu (Seletivo tie Trebeihe, substituindn—es a cada [16
(seis) meses, sendº DE (dºis) cºnjuntºs para cada empregada;

5.1.2.4 — Apresentar recibº de entrega das uniformes devidamente assinadas
peies funeienári'izisÍ quandº da entrega:

5.1.25 — Manter disponibilidade de efetivo dentro cie-s padrões desejadas, para
atender eventuais acréscimos seiicitedús pela CONTRATANTE bem cºmo
impedir que a mãe-de—ebra que comete-r falta discipiinar qualificada,
cºmo de natureza greve, seja mantida ou retºrne às inetalações da“:
EU NTRATâNTE ;

5.136— Respensahiiizar-se pelo fiei cumprimento das atribuições dempregados; '
Cºntrate DEE-21314 Harpa Representações nº 2932014 —- letargia Rep—resenteçães e Empreend-imentes Ltda— Pági“' 6321
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5.1,2? — instruir seus empregadºs e prepºstºs a se adaptarem as nºrmas
discipiínares, regimentais e de segurança da CDNTRATANTE sem,
cºntudº, manter qualquer vínculº empregatíciº cºm a CONTRATANTE;

5.1.23— Instruir seus empregadºs quantº a necessidade de acatar as
ºrientações dº prepºstº da CÚNTRHTANTE, inclusive quantº aº
cumprimentº das Nºrmas Internas e de Eegºrança e Medicina dºTralha—inº;

5,1.29 — Manter afixadº nº Pºstº, em lºcal visível, º númerº dº telefºne da
Delegacia de Pºlícia da Regia , dº Cºrpº de Bºmbeirºs, dºs respºnsáveis
pelº Cºntratº e ºutrºs de interesse e indicadºs para º melhºrdesempenhº das atividades Fim;

5.1..30 - Fºrnecer aºs seus empregadºs vale transpºrte, aminº-alimentaçãº, de
acºrdº cºrn º hºrariº de trabalhº, e qualquer ºutrº benefíciº que se tºrne
necessáriº aº bºm e cºmpletº desempenhº de suas atividades e deacºrdº cºm a legislaçãº vigente;

5.1,31 — Prºvidenciar para que º pagamentº dºs saláriºs dºs seus empregadºs
seja feitº pºr depºsitº bancáriº, na cºnta dºs mesmºs, em agências
situadas na lºcalidade ºu regiãº metrºpºlitana em que ºcºrre a prestaçãºciºs serviçºs;

5.1,32 — A Cºntratada se ºbriga, a partir da assinatura dº cºntratº,. autorizar a
Cºntratante a fazer º descºntº nas faturas e realizar ºs pagamentºs dºs
saláriºs e demais verbas trabalhistas diretamente aºs trabalhadºres, bem
cºmº das cºntribuições previdenciárias e dº FGTS, quandº estes nãºFºi-em adimºlidºs:

5.1,33 - Deverá 1rialaliizar, nº prazº de ED (sessenta) dias,. cºntadºs dº iniciº da
prestaçãº dºs serviçºs, a emissãº dº Cartãº Cidadãº expedidº pela Caixa
Ecºnômica Federal para tºdºs ºs empregadºs;

5.1..34 — Deverá viabilizar, nº prazº de 50 [sessenta] dias, cºntadºs dº iníciº da
prestaçãº dºs serviçºs, º acessº de seus. empregadºs, via internet, pºr
meiº de senha prºpria, aºs sistemas da Previdência Sºcial e da Receita
dº- Brasil, cºm º ºbjetivº de verificar se as sºas cºntribui-gºes

5.1.35 - Deverá ºferecer tºdºs ºs meiºs necessáriºs aºs seus empregadºs para
ºbtençãº de extratº de recºlhimentº sempre que sºlicitadº pelafiscalizaçãº;

5,136 — Arcanª cºm tºdºs ºs encargºs. sºciais previstºs na legislaçãº vigente e de
quaisquer ºutrºs em. decºrrência da sua cºndiçãº de empregadºra,
apresentandº mensalmente aº setºr cºmpetente da CONTRATANTE, a
cºmprºvaçãº dº recºlhimentº dº FGTE e INSS referente a fºrça de
trabalhº alºcada às atividades ºbjetº desta licitaçãº, sem º que, nãº
serãº liberadºs ºs pagamentºs das faturas apresentadas para ilqºidaçãº;

cºntribuições sºciais previdenciárias, ºem cºmº º nãº pagamentº dº
saláriº, dº vale—transpºrte e dº ausíiiº alimentaçãº, que pºderá dar
ensejº a rescisãº dº cºntratº, sem prejuízº da aplicaçãº de sançã
pecuniária e da deciaraçaªº de impedimentº para licitar e cºntratar cºm a
Uniãº, nºs termºs dº art; ?º da Lei 1D.52Ei, de 1? de julhº de zºº-arº

,nª" eai—' sl",
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5.1.38 — Respensebilizar—se per quaisquer acidente-s cam os seus empregados
em serviço,, por tudo quantº às leis trabalhistas e previdenciárias. lhes
assegurem e demais exigências legais para e exercício da atividade;

5.1.3? — Respºnder per danes e desaparecimento de bens materiais. e avarias
que venham a ser causados por seus empregados. eu prepostº. e
terceiros eu ao própriº local de serviçe, desde que Fique comprovada sua
responsabilidade. de acordo com e art. m, da Lei n.º' 3.565le93atualizada;

5.1.40 — Manter durante a vigência do Cºntrato as mesmas condições para sua
centrata-ção tem a Administração Pública. apresentandº sempre que
exigidos os comprovantes de regularidade fiscal;

5.1.41 - Proibir a utilizaçâe das telefones instaladas na ÉDNTRÁTANTE, seis a
responsabilidade da CÚNTRATRDA, para ligações interurbanas, bem como
para tratar de assuntos alheios as serviçº;

5.1.42 — Proibir e acesse e internet em sites que não estejam relacionados com a
objeto de serviço contratado, sendo permitido somente o acesso aos
sdftwares & aos dir—etárias relaciºnadas ao serviçº contratado;

5.1.43 - Fornecer até 0 Sº dia útil de mês em referência: auxilio—alimentação
integral para os dias trabalhadas na mês, transporte (de sua propriedade
ou lesado) eu vale—transporte integral cºrrespondente aas dias
trabalhados na mês;

3144 - Ressarcir à CDNTRATãNTE, os prejuízos causadas pelºs seus
empregadºs ao patrimônio público-, à Administração e e terceiros, quandº
da execução des serviços contratados, independente-mente de dºlo ou
culpa destes;

5.1.45 - Não sendo passível a substituição de bem. danineado eu extraviado, a
CONTRATANTE poderá autorizar :: ressarcimento em espécie,
promºvendo previamente. nesta hipótese, a apuração de valer de
mercado, atualizado, de trair:. para efeitº de recolhimento da importância
respective aos cofres públicºs;

5.1.45 - Descontar das parcelas mensais as faltas de pessoal que executará as
serviços nas unidades da CDNTRâTANTE. a serem “apºntadas pelo órgãº
fiscalizader, desde que a CÚNTRÁTADA nãº tenha promovido as devidas
substituições-, sem prejuízo de aplicação de penalidades;

5.1.4? — Manter a frente des serviços um prepeste seu, idôneo. devidamente
habilitada e credenciado perante a CONTRATANTE, sem poderes para
decidir e tomar deliberações em tude quanto se relaciºne com a execução
dºs serviços. Assim cerne, sobre quaisquer exigências feitas, dirigi-nda
tecnicamente es serviços contratados,. obrigando—se a ebedecer aas
procedimentos de trabalho por si elabºrados, de enmum- acordo cem e
Fiscalização, respºndendo civil e Criminalmente per quaisquer ônus eu
imperícia-s;

5.1.43 — Substituir, em casº de falta eu de impedimento ecasienal, seu prepostº
representante per autre empregado tem amplos poderes para "' '.
representá—la e cuja name deverá ser submetido também à apreciação da "CONTRATANTE; :

5.1.4? — Manter, desde a lº dia de execução dos serviços,. ,ivre ), Oi:-. ..riei ª,“
cujo termo de abertura será feito pela CQNTMTÃNTE e deverá El. ter 1, 3
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[um] original e 2 [duas) cópias por página, que serão destinadas,
respectivamente, a CONTRATANTE — Contratada.

e emusum SEXTA - ms nomeações os CONTRATANTE

6.1 =— São obrigações da CDNTMTâNTE:

6.1.1

5.1.2

5.1.3

6.1.4

5.1.5

&...1.5

«5.1.1?

5.1.8

6.1.9

- Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução dos
serviços, permitindo o iivr—e acesso as instalações, quando solicitacio pela
EDNTRATADA ou seus empregados em serviço.

— Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela
CÚNTRÉTADA, de acordo com o termo de referência, as cláusulas
contratuais e a sua proposta;

-- Avaliar as aptidões dos profissionais. colocados à disposição da
CONTRATANTE, inclusive dos eventuais substitutos, reservando o direito
de recusar aqueles «que julgar inaptos para a execução dos serviços
contratados;

— Proibir a utilização da mão-cleªobra contratada. em atividades alheias às
espedfica-das no Termo de Referência e que não estejam de acordo com
as funções da categoria;

- Deduzir da fatura mensai correspondente qualquer valor referente a
serviços especiais e interurbanas, taxas de serviços medidas e registrados
nas contas dos apare-irias mencionados, quando comprovadamente tais
serviços forem feitos por empregado da CONTRATADA:

— Pagar a EDNTRATADÁ o valor resultante da aquisição dos serviços, na
forma deste. Contrato;

— Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas nos serviços arrastados, para que sejam
adotadas as medidas corretivas necessárias;

— Permitir o livre acesso dos empregados cia CDNTRATAD—â para execução
dos serviços;

- Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelos empregados da CDNTRÁTADA;

6.1.1Ú- colocar à disposição dos empregados da CONTRATADA, local para
guarda de uniformes, e outros pertences necessários ao bom
desempenho dos serviços:

6.1.11—- Comunicar imediatamente a CONTRATADA qualquer irreguiaridade
manifestada na prestação dos serviços:

5.1.12— Promover, mediante seus representantes, o acompanhamento e a

6.1.13— Efetuar o pagamento à CDNTRÁTADA, de acordo co

fiscalização dos serviços sobre os aspectos quantitativos e qualitativos,
anotanoio em registro próprio as falhas setectaoas e comunicando a
CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério,
exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA;

estabelecido no Contrato.

WELL
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? CLA-naum senna - peazos

7,1— O prazo de vigência do Contrato, referente aos serviços objetos daste Contrato,
será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura.

7.2- A Contratada, deverá estar em condições de iniciar a execução dos serviços em
até DE [cinco] dias úteis, após a assinatura do termo de contrato.

?,3— O contrato poderá ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, a critério único e
exclusivo da CDNTRATANTE, não podendo exceder em soa totalidade o prazo de domeses.

?.4— Não será admitida prorrogação de prazo ou retardamento na execução do objeto
deste Contrato, a não ser por caso fortuito e aiheio a sua vontade, devidamente
justificada perante a CONTRATANTE.

& CLAUSULÁ OITAVA - PAGAMENTDS

8.1— Os serviços, objeto deste Contrato, serão pagos meneaimente, obedecendo a
pianiiha de orçamento proposta e até o 150 (décimo quinto) dia da data da entrega
da Nota FiscaIfFatura à CDNTRATANTE no mês subsequente ao da prestação dosserviços.

8.2— O pagamento dos serviços executados paia CONTRATADA e aceitos
definitivamente pela CONTRATaNTE será efetuado em parcelas mensais, não se
admitindo o pagamento antecipado soh quaiquer pretexto,

8.3— A CONTRATADA deverá apresentar Fatoras ou Notas Fiscais, contendo a
discriminação resumida dos serviços executados no período, número e tito-io do
proc-esoo administrativo, e seus dados bancários;

8.4 — A Fatura ou Nota Fiscal devera ser atestada pelo Fisoai do contrato e encaminhada
para pagamento ou se houver erro contido nessa, a rejeitará mediante justificativa e
comunicação e CÚNTRATADA, dentro do prazo máximo de 3 (três]! dias úteis.

8.5 - A primeira Nota Fiscal de Serviço,.fF'atura a ser apresentada terá como período de
referência o dia de inicio da prestação dos serviços e o último desse mês.

8.6— A Contratante não se responsabiiizará por atraso de pagamento oriundo de errosexistentes na Nota Fiscal.

8.?— O pagamento deverá ser efetuado apos a apresentação de Nota Fiscal ou da
Fatura peia contratada, devidamente atestada peia Fiscalização, conforme dieposto
no art.. ?3 da Lei nº 8.666, de 1993;

8.3 - O pagamento ficará condicionado a apresentação, em anexo a nota Escaiffatura da
prestação de serviços, de cópia da GFIP — Guia de Recoihimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servi-ço- e Informa-ções à Previdência Soeiai, e cópia de GPS —
Guia da Previdência Social, comprovadamente autenticadas na "rede bancária
autorizada e correspondentes e competência de recolhimento vencida
imediatamente anterior à data de pagamento. A GFIP e a GPS dev-erá:

8.3,1 — Ser preenchida. em nome da CÚNTRATADA;

8.8.2 — Estar acompanhada de memoria de cálcolo, em papei timbrado da
empresa, onde deve estar informado, respectivamente, os nomes dos
fontionários, seus salários e por fim os ca'-icoios do FGTS e da Previdêne,
Sociai de cada um, onde ateste que os totais são os mesmos ecoihid' ?na GFIP e na GIFE,
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3.9- D não cumprimento do previsto no subitem anterior permitirá a retenção do valor
da fatura, para» fins de garantir o cumprimento das obrigações, sem prejuízo de
autres medidas cabíveis, considerando que a falta de cumprimento do estabelecido
neste item representa inexecução parcial do contrato.

8.10 — O pagamento ficará também condicionado e regularidade fiscal, constata—da
atraves de consulta “on»line" ao Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores » SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulte aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no
art. 29 da Lei &.ãdúfâã;

8.11 — Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente qualquer irregularidade,
ou no caso de não se comprovar a completa quitação das obrigaçães trabalhistas &
previdenciárias, inclusive da folha de pagamento e do valor referente às ferias, caso
existam,

8.12 « O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas
ao FGTS ensejar-ão o pagamento em juizo dos valores em débito, sem prejuízo das
sanções cabíveis,.

8.13 - às faltas ao sewiço, a serem apontadas pelo “hsoal do Contrato, desde que a
CONTRATADA não tenha promovido as devidas substituições, serão desoontadas das
parcelas mensais, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no edital.

8.14 - Ds preços estabelecidos são os constantes na Proposta de Preços e resultante
dos lances do Pregão, apresentado pela. proponente vencedora,

8.15 — A liberação do pegamento ficará condicionada a consulta prévia ao SICAF (via:
ON LINE"), devendo a contratada estar com sua documentação obrigatória válida.

8.15 — A Contratante reterá, na fonte, o Imposto sobre e Renda da Pessoa Juridica =
IRPJ,. a Contribuição Social sobre o Lucro Liquido « CSLL, a Contribuição para a
Seguridade Social - COFINS e a contribuição para o PISJPASEP, todos calculados
sobre os pagamentos efetuados, observando os procedimentos previstos em lei.

8.1? — D pagamento será efetuado a Proponente Vence—dora, por meio de ºrdem
Bancária para crédito em Conta Corrente,- através de qualquer agência bancária do
território nacional, devendo para isto, ser indicado no respectivo documento de
cobrança apresentado pela proponente vencedora, o número de Conta Corrente, o
nome do banco e o número da agência bancária.

em - D supracitado pagamento será realizado-, na forma e condições estipuladas
neste Termo sendo que a CONTRATADA, deverá manter-se regularizada no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, ainda durante a realizaçãe
dos pagamentos pela Administração, sob pena ter seu [5] pagamento (s] impedido
(5), enquanto permanecer a irregularidade.

8.19 As faturas sd serão liberadas, após o cumprimento de todas as cláusulas
contratuais.

8.20 — Na hipótese de pegamento fora do prazo por culpa excãusiva da Administração,
será adotado como critério, para fins de atualização monetária, entre a data do
adimplemento da obrigação e a data- do efetivo pagamento, o indice de atualização
financeira calculado, mediante a aplicação da foi-mota prevista abaixo.

8.21 » A atualização monetária dos valores devidos e não pagos dentro do prazo
estabelecido no item anterior, ate o limite de 30 (trinta) dias, se cabível, obsew ', á
.a “Legislação espe—cinta em vigor e de acordo com a fórmula e o indi. abel. o &
especificado.
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8.2.1.1— D indiçe de encargos monetários. será» apurado desde a data acima
referida até a data do efetivo pagamento, caitulwados pre rats tempere até
e limite de 3D [trinta] dias de. atraso:

EH = [(1+r1|=cnf1un))<”fªªª -— 1] x w-

Sendo: EM — encargos moratórios &: serem atreSt-ÍEIDS à parcela a ser paga;
IPCA — percentual atribuído ao Indice Nacional de Preços ao Consumidor

Amplº do mês imediatamente anterior a data do efetivo pagamento ;
N —— núrriere de dias entre a data prevista para o pagamento e a do

efetivo pagamento, até o limite de 30 (trinta] dias;
VP » valor de parcela a ser paga.

8.22 — Para cálculo de encargos moratórios; cujo atraso for superior a 30 (trinta] dias,
será utilizado a variação de índice nacional de preços ao consumidor amplo — IPCA
divulgado pelo IBGE no período, ou indice que venha & substitui—lo.

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

8.24 -— Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os
autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à
apreciação da autoridade superior competente, que adºtará as providências para
verificar se é ou não caso de apuração de responsabiiidade, identificação dos
envolvi-dos e imputaçãº de ônus & quem deu causa..

9 PROVISIONÁMENTD EH CDNÍA VINCULADA:

9.1“ Deverá ser efetuado o provisionamento de valores para o pagamento das férias,
139 (décimo terceiro) saiário e verb—as rescisórias aos trabalhadores da contratada-,
que serãe depºsitadas pela Cºntratante em conta vincuiada especifica. conforme o
disposto no Anexo VII da Instrução Normativa n.º Dil-3 de 23 de dezembro de 2513;

9.2— As provisões realizadas pela Contratante para o pagamento dos encargos
trabalhistas de mão de obra da Contratada para prestar serviços de forma continua,
pºr meio de dedicação exclusiva de mão—de—obra, serão destacadas do valor mensal
do contrato e depositadas em conta vinculada em instituição bancária, bloqueada
para movimentação e aberta em nome da empresa.

9.3- A movimentação da conta vinculada dependerá de autorização da Contratante e
será feita exciusivamente para o pagam—ente dessas obrigações.

Sª.-4- D montante do depósito vinculado será igual ao somatório dos valores das
seguintes provisões:

9.4.1 - 13.0 (dé-cimo terceiro) salaº-rio;

9.4.2. - ferias e um terço constitucional de Férias;

9.4.3 — mui-ta sobre o FGTS e contribuição social para as. rescisões sem justa
causa ; e

9.4.4 — encargos sobre férias e 13o [dé-Cirne terceiro] salário..

9.5 - à Contratante deverá firmar acordo de cºoperação com instituição bancária, ca
qual determinará os termes para a. abertura de conta corrente vinculada.

9.6— A. licitante vencedora deverá autorizar & Contratante,- a providenciar junto e
instituição bancária, e abertura de conta vincula-da à empresa, para depósites de
numerários, para o pagamento das férias, 1313 saláriºs e verbas resúsárias Elºá?,
trabalhadores da empresa a ser contratada; que prestarão serviços à Cºntratante,]

confºrme modelo de autorização Anexo VIII, nos termos do Art. lili—A da iªn-.º GEE ;de ZBJDEZJ'ZÚ-IE ;
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9.3? — A aesinatura do contrato de prestação ele serviços entre a Contratante e a empresa
vencedora do certame será precedida dos seguintes atos;

9.3.1 — soiicitação da Contratante. mediante oficio, de abertura de conta
corrente vinculada bloqueada para movimentação, no nome da empresa.
conforme disposto no subitem 9.2;

93.2 - assinatura-, pela empresa a eer contratada. no ato da reçuiarização da
conta corrente vinculada, de termo específico da» instituição financeira que
permita. a Contratante ter acesso aos saldos e extratos, e que uincuie a
movimentação dos vaio-res depositados à sua autorização.

9.8— D saldo da conta vinculada sera remunerado pelo índice da poupança ou outro
definido- no acordo de cooperação, observada a maior rentabilidade.

9.9- De valores provisionados na forma do subitem 9.4 somente serão iiberaclos para. o
pagamento das verbas cie que trata e nas seguintes condições:

9.9.1 - parcial e anualmente, pelo 1ralor correspondente ao 135 ideoimo
terceiro") salário dos empregados vincuiados ao contrato, quando devido;

9.9.2 - parcialmente, pelo valor correspondente as ferias e a um terço de férias.
previsto na Constituição-, quando do gozo de ferias pelos empregados
vinculados ao contrato;

9.9.3 - parcialmente pelo valor correspondente ao- 135 [decimo terceiro)
salário proporcional, férias proporcionais e à indenização compensatória
porventura devida sobre o FGTS quando da dispensa de empregario
vinculado ao contrato; e

9.9.4 — ao final da vigência cio contrato, para o pagamento das verbas
rescisorias.

9.10 - Ds vaiorea referentes às provisães de encargos trabalhistas mencionados no
subitem 9.4, deposita-cios em conta vinculada, deixarão de compor o 1..raior mensal a
ser pago diretamente à empresa.

9.11 —- A empresa contratada deverá solicitar a autorização da Contratante para
utilizar os vaioree da conta vinculada para o pagamento de eventuais indeniza-goes
trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações ocorridas durante a vigência
do contrato.

9.12 — Para a liberação dos recursos da conta vinmiada para o pagamento de
eventuais indenizações trabalhistas aos empregados decorrentes de situações
ocorridas du rante a vigência do contrato, a empresa Contratada deverá apresentar a
Contratante os documentos comprobatórios da ocorrência das obrigações
trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento.

9.13 - Apos a confirmação tia ocorrencia da situação que ensejou o pagamento de
indenização trabalhista e a conferência dos cálculos, a Contratante expedirá a
autorização para a movimentação da conta vinculada e a encaminhará à instituição
financeira no prazo máximo de 5 [cinco] dias úteis, a contar da data cla
apresentação dos documentos comprobatorios pela empresa contratada.

9.14 - A autorização de que trata o subitem 9.13 deverá especificar que a
movimentação será exclusiva para o pagamento das indenizações trabalhistas aos
trabalhadores favorecidos.,

9.15» - à empresa deverá apresentar ao órgão ou entidade contratante, no prazo
máximo cie 3 [três) dias úteis. contados da movimentação, e comprovante das
transferências bancárias realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas..

9.16 — D salao remanescente da conta vinculada será liberado e empresa, o-
mornento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria
correspondente aos serviços contratados, apos a comprovação cla quitação d —— cios
os encargos trabalhistas e previdenciários. relativos ao serviço contratado.
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9,1? — Os valores provisionados para atendimento cio subitem 9.4 serão discriminados
conforme tabeia abaixo:.Item » Percentual _!1.3ªisaiário ; 8,33 % 1

Férias e 133 Constitucional 12,10 %
Muita sobre o FGTS e

Contribuição social sobre o, 5,010! ªªi—'o
aviso previo indenizado

e o trabaihado ,.suotatai ' 25,43 %
!.

í

Incidência dos encargos previdenciários,

FGTS e outras contribuições,J , , ?,39 % ?,ao % mas %
sobre terras, um terço de ferias

e 130 salário * :
_ Total » 32,82 % 33,433 % 33,25 vu—

* Considerando as alíquotas de contribuição de 1%, 2% ou. 3%, referentes ao _

grau de risco de acidente do trabalho (art,. 22, inciso II, Lei 331231991) ',!

gªlã ., Os casos de comprovada inviabiiidade de utilização da conta vincuiada deverão
ser justificados pela autoridade competente.

9919 — D saido existente na conta vincuiaoa apenas será liberado com a execução
campista do contrato, apos a. comprovação, por parte da empresa, da quitação de
todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado..

9.23 — Quando não for possivei a reaiização dos pagamentos dos salários e demais
"verbas trabaihi—stas diretamente aos trab—amadores contratados peia Con-tratada pela
própria administração, esses valores retidos cout—alarmante serão depositados junto
à Justiça do Trab.:-nino, com o objetivo de serem utiiizados exciusivamente no
pagamento de saiários e das demais verbas traoaihistas, bem como das
contribuições sociais e FGTS-.

1a - cmúsuui DÉCIMA - Peoneosaçâo CONTRATUAL
itu - Os contratos de serviços de natureza continuada poderão ser prorrogados, a

cada 12(i:ioze) meses, até o limite de ao (sessenta) meses, quando
comprovadamente vantajosos para a Contratante, desde que haja autorização
formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

143.1.1 — os serviços tenham siclo prestados regularmente;

“1.0.1.2 — a Contratante mantenha interesse na realização do serviço;

16.1.3— o vaior do contrato permaneça economicamente vantajoso para a
Contratante; e.

10.134 — a Contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação,

113.2. — A vantajosidade econômica para prorrogação dos contratos de servir os
continuados estará assegurada, sendo dispensada a realização de pe. uisa e
mercado, quando o contrato contiver previsões de que:

"'i.
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18.2..1 — os reajustes elaa itens envolvendo a Falha de salários. serão efetuadas.
com base em convenção, acorda coletiva eu em decorrência de lei;

10.3 =— A Cantratante nãº poderá artur—regar e contrata quando:

10.3.1 — a Cºntratada tiver aida declarada inidônea eu suspensa na âmbito da
União eu ria Contratante, enquantº pe—raerarem as efeitea.

11 -- DÉCIMA eam-eme - na nepacruaçie na maças
11.1 - Será admitiria a repactuaçãe das pre-ças dos sarviças continuadas contr—atados

earn preze de vigência igual eu superior a daze meses,. descia que Seja observada a
interregno mínima de um ano e da acorde cam 0 prevista na IN n.'3 02 de 3D de
abril de 2033,

11.2 — D interregno mínima de 1 (um) ana para a primeira repactuaçâ-e Será cantado
a partir da data ele acorda, cenverrúa eu eisairlie coletivo de trabalhº eu
equivalente, vigente a época da apresentaçãº cia proposta, quando a maiºr parcela
da teste da contratação far decai-rente de mãe de obra, estancia vinculada as datae
base destes inetru mentoe;

11.3 — Quantica a contrataçãe envolver mais de .uma categoria prºfissional, com datas—
base :iiferenciadas, a data inicial para a contagem da anualidade será a data-base
da categoria prefieaierial que represente a maier parcela de meta de mãe-de—ebra
da cºntratação pretendida;

11.4 — Naa repactuações subseqiientea %: primeira, a anuaIi—da-cie sera tentada & partir
da data da última repactuaçãa ºcorrida,

11.5 “ rªia repactuações serãa precedidas de saiicitaçãe tia contratada, acompanhada
de demonstraçãº analítica da alteração dos custos, per meia de apresentaçãº da
planilha de custe-5 e fermaçãa de pregas e de neve acorda eu tenvençãe— cºletiva
que fundamente a repactuaçãe.

11.6 = lª. decisão aebre a peaide de repaetuaçãa deve ser feita na prazo máximo de
sessenta dias, cantada-a a partir da S.elicãtaçâa e cia entrega das comprovantee de
variaçãe das custas

113 — D prazo referi-cie na parágrafo anteriar ficara suspense enquanto a Cºntratada
nãº cumprir ee atas eu apresentar a dºcumentação Solicitada pela contratante para
a comprovaçãº da variação das custas.

113.1 - Ú órgão eu ent—idade cºntratante pºderá realizar diligências para conferir
a variação de custee alegada pela contratada.

11.8 -' É vedada a inciusãe, por ocasião da repactuaçãe, de benefícios não previstas.
na proposta inicial, excreta- quand-o se tornarem ebrigateries por fºrça de
inetrumenta legal, sentença normativa, acorde coletiva na convençãº cºletiva..

1 1.9 - No case de» repactuaçãe, será lavrada terrea aditiva ae centrate vigente.
11.10 - 05 novas valerea cºntratuais decorrentes das reeactuaçõea terão suas,

vigencias iniciadas em data anteriºr a repactuaçãa, exclusivamente quando a
repactuaçãe envolver revisão de custa de manada—abra e estiver vinculada &
instrumento legal, acºrde, convenção eu- sentença normativa que contemple data de
vigência retreativa, :::-adenda esta ser considerada para efeito de compensaçãº de
pagamento devida, assim cama para & centagern da anuali—dade em reeaetuações
futuras;

11.10.1 — Ne aeee erevieta na parágrafe anteriºr, e pagamento retroativa
deverá ser tente-dida exclusivamente para os itens que metivararn a
retroatividade, e aee-nas em. relaçãa %: diferença porventura existente;

11.11 - A àdminiatraçâo pad-erá prever e pagamento retrºativa de perícia «que .
prepeeta de repactuaçãu permaneceu aeb eua análise, par meia cie
Recenhecimente de Dívida.
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1,1, 12 - Na hipótese do parágrafo anterior, o período que a proposta. permaneceu sob a
análise da Administração será contado como tempo decorrido para fins de contagem
da anualidade da proxima repactuação,

12 emusuu DÉCIMA sesuuoa - FISCALIZAÇÃO

12.1 — A fiscalização do contrato será feita por Servidor indicado pela Pró—Reitoria de
Administração da UFF para ser o Gestor do contrato, que poderá ser auxiliado pelo
Fiscal técnico e um fiscai administrativo (art. 31 cla instrução Normativa niº DE de
23JDezJ2U13);,

12.2 , As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante
deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção dasmedidas convenientes.

12.3 — Quaisquer exigências da Hscalização, inerentes ao objeto contratuai, deverão
ser prontamente atendidas pela CDNTRATÁDA, sem ônus para a CDNTRATANTE,

12.3.1- A fiscalização dos contratos, no que se refere ao cumprimento das
obrigações trabalhistas, deve ser reaiizacia com base em critérios
estatísticos, levando—se em consideração falhas que impactam o contrato
como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de
alguma vantagem a um determinado empregado.

12.4 — A Fiscalização da exam-ção dos serviços será de competência e
responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE, exercida por protissionai previamente
designado ou prepostos por ela credenciados com plenos poderes para fiscalizar e
acompanhar os serviços, a quem caberá verificar se na execução dos mesmos está.
sendo comprido o presente Contrato e demais requisitos.

12.5 — A Fiscalização pode-ra sustar a execução dos serviços. total ou parcialmente, em
definitivo ou temporariamente, cabendo a CONTRATADA direito a receber
indenização, pelo que houver executa-do ate a data da sustação,

12,5 — a omissão da Fisoalização, ern qualquer circunstância, não eximirá a
CONTRATADA da total responsabilidade pela boa execução dos serviços.

12.3“ - A Fiscalização terá os mais amplos poderes, inclusive para:

12.11 — Exigir da CONTMTADA o cumprimento rigoroso das obrigaçõesassumidas.

123.2 - Fixar prazos para a conclusão dos serviços, considerada a natureza dos
mesmos,.

12.13 , ºrdenar a imediata retirada do iocai, de empregado da CONTRATADA
que embaraçar ou dificuitar a sua ação *Hscalizadora, ou cuja
permanência, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.

12.14 —— Reco-sar ou sustar qualquer serviço que não esteja sendo prestado de
acordo corn a boa técnica ou que atente contra a segurança ou bens da
CGNTRATANTE ou de terceiros.

12.15 - Sustar o pagamento de faturas, no caso de inobservância pela
CDNTRA MDA, dos termos do Contrato ou do Edital.

12.15 - Determinar a prioridade de serviço, controlar as condições de trabalho
soiucionar quaisquer casos que lhes digam respeito,

12.1? - No caso de inobservância, pela CONTRATADA, das e igencias ,
formuladas peia Fiscalização, terá esta, alem do direito de apli __ão dasw
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csminsções previstas neste Cºntrate, também o de suspender a
prestação dºs sewiçss cºntratados.

1.2.7.8 — Receber e emitir parecer sobre as relatórios mensais de atividades.

1.2.3.9 — Notificar por eSCrite a CDNTRATADA, fixandº-lhe prazº, para reparar
irregularidades na prestaçãn dos serviços. assim cerne da aplicação de
eventual penalidade; nos termos de cláusula — PENALIDADES“ deste
contrate.

12.5 -— A Fiscalização deverá ainda, visando a melhor acºmpanhamentº da execução contratual.
seguir as orientações sentidas ns Termo de Referencia eu nº anexo lll da JN. n.“ DE de
ZÉIDeZIZEHS.

12.9 — Na casa de [Midas de irregularidades e Fiscalizaçãº, ss fiscais eu gestores do
contrato de serviços com dedicaçãu exclusiva de mãe de obra deverão:

12.9.1 - nn recºlhimento das contribuições previdenciárias, deverão ºficiar se
Ministerio de Previdência Social e à Receita Federal da Brasil — RFB,

12.9..2 — nn recºlhimentº de FGTS,. deve—rãs eficisr eo Ministériº ele Trabalho e
Emprega.

1.3 - cmusuu DÉCIMA. TERCEIRA - PENALIDADES

13.1 - Corn fundamentº no artigo ?º da Lei nº 105332002 e no art. 23 de Decreto
nº“ SAEWZÚDS, ficará impedida de licitar e contratar com & Uniãe, Estandes, Distrite
Federal e Municipies e será descredenciada ris SICÁF e na caâastm de fsrnecedores
do CONTRATANTE, pela prazo de até 5 (::-ineo] anos, garantida a ampla defesa, sem
prejuízo das multas previstas neste contrate e demais euminsções leg—ais &
CONTRATADA que:

13.1.1 - apresentar dºcumentação falsa;

13.1.2 - ensejar o retardamentº da execuçãº rio objetº;

13.1.3 — falhar ou fraudar na execuçãº» de cºntrate-;

13.1..4 - comportar-se de muda inidôneo“;

13.1.5 ,- fizer declaração falsa;

13.1.6 — cºmeter fraude Fascal.

13.2 .. CJ strass injustificada na execuçãº das serviços sujeitará & »CGNTRATADA às
multas de mora calculadas sobre seu valer total. sem prejuízº de outras sanções
previstas na Lei nº 866633 e suas alterações pesteri—nres.

13.3 :=— Será caracterizado come falta grave., compreendida como Falha na execuçãn de
contrata, o não recolhimentº de FGTE dos empregadºs e das cºntribuições sºciais
previdenciárias, bem como e nãº pegamento de salário, de valeytrsnsperte & do
auxíliº alimentaçâe, que poderá dar ensejo %: rescisão de cºntre-ts, sem prejuizo da
aplicação de sançãe pecuniária e da declaração de impedimento para licitar e
contratar sem & Uniãa, nes termes de art. ?º da Lei 10.520, de 1? de julhº de
ZDDZ;

13.4 - A CONTRATADA responderá por perdas e danos ºcasiºnadas à CÚNTMTANT .
as quais serão apurados em competente prºcessa, levando em conta a
circunstâncias que tenham cºntribuídº para a eterrêncis do fato. ' ª '
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13.5 — Sem prejuízo da apiicação ao inadimplemento das sanções que lhe encherem,
a CONTRATANTE, a fim de ressarcir—se dos prejuízos que lhe tenha acarretado a
CONTRA MDA, podera reter créditos decorrentes do Contrato e prom-over a cobrançajudicial do extrajudicial, por danos e perdas.

13.6 — A CÚNTRATADA ficara sujeita às seguintes penalidades: advertência, muita,
perda de garantia, rescisão de Contrato, declaração de inidoneidade e suspensão do
direito de licitar e contratar, senda advertida por escrito através do :Liwo de
Úcornências, sempre que infringir as obrigações contratuais.

13.151 Em se tratando da primeira falta de mesma natureza será concedidoprazo para sanar as irregularidades.

13] - Corn fund-amento nos artigos 36 e E? da Lei nrº 8.56533, a CDNTRATADA
ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração,
inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminai, assegurada a prévia e ampie defesa, às seguintespenalidades:

13.11 — advertência;

133.2, - a multa, incidente por dia e por ocorrência, até o limite de l-Dºil:
[dez por cento) do valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de
30 (trinta) dias corridos, contato da comunicação oficiai, segundograduação definida nas tabelas nºi e nº 2 abaixo:.

_ . TABELA nº 1 _!F emu MULTA _g
É m 0,2% por dia sobre o valor do item de serviço |_ da planilha orçamentária
! 02 U.S-ºfa por dia sobre o valor do item de serviço EE da planiiha orçamentária :=?
._E 433 1,0% por dia sobre o vaic—r do item de serviço |i_ da pianilha orçamentária =

' TABELA Nº 2i .. - ., ITEM oescmçao oa menage GRAU' .:
01 Fermitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão #33% corporal ou consequências letais, . '

; [12 Atraso injustificado dos serviços previstos em contrato. DZ
Manter profissionais sem qualificação exigida para executar os

i 03 serviços contratados, ou deixar de efetuar sua substituição-, quando 02: exigido pela FISCALIZAÇAD, por profissional.

[iªi Permitir a execução de serviços sem utilização de EPUEPC, porÍ. proii-ssionai. DI
; DS ' Recusar-se & executar ou corrigir serviço determinado pela DZ? fiscalização, por serviço. ; '

DE Deixar de zelar pelas instaiaçõ—es da UFF ou de terceiros. ? til

º? ' Deixar de cumprir determinação- forrnai ou instrução da D.?* FISCALIZAÇÃO, por ocorrência, —
. Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos, _ . , ?,.,_ 38 _ ,. , . . _ .. © iso??»ª_ ,ainda que nao previstos nesta tabela de multas,. por item e por ,
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133.3 = suspensãº tempºráriº dº direitº de participar de licita-çãº e
impedimentº de cºntratar cºm a UFF, pelº prazº de até 2 [dºis] anºs.

13.8 — As san-ções de multa pºdem ser aplicadas a CONTRATADA juntamente cºm a
de advertência, suspensãº tempºrária para licitar e cºntratar cºm a Administraçãº
da CONTRATANTE e impedimentº de licitar e cºntratar cºm a Uniãº, Estadºs,
Distritº Federal e Municípiºs; descºntandºªa dº pagamentº a ser efetuadº.,

13.9 »— Pis multas previstas nº item anteriºr! nãº têm caráter (:ºrneensai:-ifiriºF e
cºnseqlientemente, º pagamentº delas nãº exime a CONTRATADA de glºsa ºu
respºnsabilidade pelºs eventuais danºsª. perdas ºu prejuízºs que pºr atº seu ºu de
seus prepºstºs venham acarretar a CONTRATANTE.

33110 -— A CDNTRATADA nãº incºrrerá em muitº na ºcºrrência de casº fºrtuitº ºu de
fºrça maiºr, ºu de respºnsabilidade de CONTRATANTE,

13,11 — A suspensãº dº direitº de licitar e Cºntratar cºrn a EDNTRATANTE serãº
declaradºs em funçãº da natureza e gravidade da falta cºmetida cºnsiderandº,
ainda, as circunstâncias e º interesse dº órgãº e nãº pºderá ter prazº superiºr a (lã(dºis] anºs.

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

23.213 — Sem prejuízº da aplicaçãº aº inadimplementº das sanções que lhe cºuberern,
a CDNTRÁTANTE, pºdera“. reter créditºs decºrrentes dº Cºntratº e prºmºver a
cºbrança judicial ºu extrajudicial, pºr danºs e perdas.

13.14 — Nenhum pagamentº será feitº a CONTRATADA antes da cºbrança das multas
aplicadas, ºu relevadº qualquer multa a ele. impºsta pela CONTRATANTE.

14 —. causºu. DÉCIMA quisera - sºsºraçãº ºe PAGAMENTOS

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

14.1.1 - execuçâº irregular dºs serviçºs;

144,2 — paralisaçãº dºs serviçºs pºr mais de 24 [vinte e quatrº) hºras, pºr
culpa exclusiva da EDNTRATADA;

14.1.3 - existência de débitºs para cºm terceirºs, inclusive das ºbrigações
trabalhistas, relaciºnadºs cºm ºs serviçºs ºra cºntratadºs, e que passam
pºr em riscº seu bºrn andamentº ºu causar prejuizºs materiais,
financeirº ºu mºral a CONTRATANTE;

14.1.4 — existência de qualquer debitº exigível pela CGNTRATANTE

14.15 =- divergência entre a Fatura ºu Nºta Fiscal cºrn ºs serviçºs realmente
prestadºs;

15 - cztausum DÉCIMA ºum'ra, _ Recºnsºs

15.1 — Da decisãº de aplicar multa, e mediante prev—iº recºlhimentº desta, sãº
cabíveis, sem efeitº suspensivº:

15.1.1 - Pedidº de recºnsideraçãº, em 05 [cincº) dias úteis, cºntadºs da ciênci
da decisãº.

15.1.2 - Recursº para a autºridade imediatamente superiºr, nº prazº de D
(cincº) dias úteis, cºntadºs da ciência de indeferimentº dº edi-dº dig-zirecºnsideraçãº, _

Cºntratº 0294—2014“ Harpa Representações nº EEI/'ZDH — Harpa Representações e Empreendimentºs Ltda-— Pºr; ”A
, iBiZi';. = ª [

si.





Fls,
Princesse nªº 23069i323'15w2013u25

15 - CLAUSUM DÉCIMA SEXTA, - RESCISÃO-

15.1 — A inexecução tetal eu parcial de Contrate enseja a sua rescisão, assim como as
disposições dos artiges TS e ?“9 da Lei Federal nª 3.655f93 e suas alterações
pesterieres,

1,652 - Pi rescisão do Contrate acarretará, sem prejuízº da exigibilidade de débitºs
anteriores da CONTRATADA,, inclusive por multas impostas e demais cominações
estabelecidas neste instrumento,, na suspensão imediata da execução das serviçºs,
objeto de mesma

16.3 - 0 presente Contrato pederá ainda ser rescindidº por canveniência
administrativa da CONTRATANTE mediante cnmunicaçãe escrita, entregue
diretamente ou por “via pes—tal, com antecedência mínima de Zill (vinte) dias,
obedecendº as dispostº nos artigºs ?9 e BB da Lei Federal nº «B.-56653, e demais
legislações vigentes..

16.4 —- Na casa de rescisão determinada por ate unilateral da CONTRATADA, ficam
asseguradas à EDNTRATANTE:

16.491 - assunção imediata de objeto de Centrato, na estado em que se
encontrar; por ato prá-prin da CONTRATANTE;

15.4.2 — retençãº de créditos decorrentes dia Cºntrate até a limite tie-s prejuizos
causadas à CDNTRÁTANTE ;

16.5 — exemçãe da garantia contratual, para ressarcimento da CÚNTRATANTE e das
valºres das multas e- indenizaçães a ela devidos.

3.7 « cmusuun DÉCIMA sémen - paozszçõss
im — É vedada a CDNTRATADA;

111.1 — é vedada a CONTRATADA, contratar funcionário para a prestação de
serviço, ºbjeto:: desta iicitaçãa, 'que seje familiar de funcionário da
CÚNTRÁTANTE, que exerça cargo em comissãu ou funçãº— de confiança
iArt; ?“ de Decreto niº ?.2B3f2—lei cie Elf-i de junhº de EDIE],

1?.1.2— caucienar ou utilizar e presente Contrato para qualquer operação
financeira, sem prévia e expressa autarizaçãa da CDNTRATANTE.

1?.1.3— epar, em qualquer circunstância, direito de retençãº sºbre qualquer
bem da CGNTMTANTEW

111.4 — interrºmper unilateralmente os serviços alegando inadimplemento pela
CONTRATANTE.

1a — cuusum DÉCIMA, Duma - msmslçõss genus
18.1 « Fazem parte integrante do Cantratn, tºdºs as documentos referidos na Edital,

e qualquer de seus anexos, independentemente de transtriçãn.

18.2. « A CONTRATÁNTÉ reserva—se a direita de paralisar ou suspender, a qualquer
tampe, as services contratadºs de fºrma partial eu total, mediante pagamentº
única e exclusive das serviços já executadas e a aquisição par ajuste entre as
partes,, de materiais existentes e a ela destinados, e & preceder de ºutras. fºrmas,
ressalvadas as respensabili—dades legais & ce—ntratuais.

18.3 — Este instrumento, observadas as devidas justiiiceth-iras,r semente- pedera' ser
alterada unilateralmente pela Cºntratante ou pºr acorde- das partes, nos termos d;

Arti-ga 65, de Lei nº 8566193. X
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casos emisses eu questões suscitadas durante a vigência de mesmo, na forma da
Lei nª 8.556,4'93 e alterações previstas na Lei nº 8.8333'94,

18.5 — Na contagem dos preza-5 estabelecides neste Centrate excluir-se—á :: dia de
começo e incluir—se—á e do vencimento. Se este dia recair em dia sem expediente na
CONTRATANTE e "termina ocorrerá na primeirº dia útil subsequente de expediente.

19 ,- cmusuu DÉCIMA sem — Pneu-seção

19.1 = A publicaçãe resumida deste Genti-ete e seus editementes no Diário Oficial de
União, serãe promovidos pela CONTRATANTE, na mesma esta. eu ate' e quinta dia
útil de mês seguinte se ele sua. assinatura, para ocorrer no preze de 2D (vinte) diasdaquele dete.

ze - unusual VIGÉSIMA «— FORD

Zill — Ú Fere privilegiado para dirimir eventuais questões decorrentes de execuçãº
deste Instrumenta, que não pessem ser dirimidas administretivemente, ser-ãe
prºcessadas e julgadas na Justiça Federal ele Niterói, seção Judiciária de Rio de
Janeiro, na farma prevista pelo artigo 109, I de Censtituição Federal.

20,2 — E, por estarem justos e contratados, preparam este instrumento, em 02 (clues)
vias de igual tem, para um só efeito, que depeis de lido e achado cenferme vei
assim-ade pelas partes contratantes e clues testemunhas; para que produzem seus
efeitos legais, comprometendo-se as partes cºntratantes & cumprir e presenteCºntrate em. tºdas as suas cláusulas.

Niterói (RJ); ª de. ”Mi de 2014.
'l
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