MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

TERMO DE CONTRATO Nº 34/2020/AD
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº 34/2020/AD que entre si
fazem a UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE e a empresa SAPRA
LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E
PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA.

A UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Educação, com sede na Rua
Miguel de Frias nº 09, Icaraí, Niterói, Estado do Rio de Janeiro, doravante denominada CONTRATANTE, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 28.523.215/0001-06, neste ato representada pelo seu Magníﬁco Reitor, Professor ANTONIO
CLÁUDIO LUCAS DA NOBREGA, nomeado por Decreto Presidencial publicado no DOU de 21/11/2018, portador da
cédula de iden dade nº 047142036, expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 808.987.697-87, e a
Empresa SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n.º
50.429.810/0001-36, com sede à Rua Cid Selva César, nro 600, Bairro Santa Felícia, CEP 13.562-900 São Carlos, SP,
neste ato representada pela sua Representante legal, Sr.ª YVONE MARIA MASCARENHAS, portadora da Cédula de
Iden dade n.º 6.864.720-7, expedida pela SSP/SP e do CPF/MF n.º 019.906.318.43, doravante denominada
CONTRATADA, resolvem celebrar este Contrato em conformidade com o que consta do Processo Administra vo n.º
23069.157068/2020-22, referente à Dispensa de Licitação nº 153/2020/AD, Decreto nº 3.555/2000, do Decreto nº
9.507, de 21 de setembro de 2018, Decreto 5.450, Decreto 3.931/01, subsidiada pela Lei n.º 8.666/93 e da Instrução
Norma va SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017 alterações, passando o Termo de Referência e a proposta da
CONTRATADA, independentemente de sua transcrição, a fazer parte integrante e complementar deste Instrumento,
que será regido pelas cláusulas e condições seguintes:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO
1.1. - O objeto da presente avença consiste na prestação dos serviços de Proteção Radiológica Pessoal, com
fornecimento de dosímetros (medidores de radiações gama e X), cer ﬁcados pela Comissão Nacional de Energia
Nuclear (CNEN), para atender aos servidores públicos, que exercem funções nos serviços de radiodiagnós co nas
Unidades da UFF que possuem serviços de imagem por radiação, conforme as especiﬁcações constantes do Termo de
Referência.
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

1

Dosimetria Individual (monitorização externa de radiações gama e X)
nos proﬁssionais, que exercem suas funções nos serviços de
radiodiagnós co e de Controle (monitorização de radiações gama e X)
nos serviços da UFF, pelo período de 12 (doze) meses. (CATSER 15121)

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

VALOR
QUANT. UNITÁRIO
MENSAL
97

R$11,70

VALOR
TOTAL
MENSAL

VALOR
TOTAL
ANUAL

R$1.134,90 R$13.618,80

2.1 - O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses a par r da data da assinatura da
CONTRATANTE, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja
autorização formal da autoridade competente e seja observado o disposto no Anexo IX da IN SEGES/MP n.º 05/2017,
atentando, em especial, para o cumprimento dos seguintes requisitos:
2.1.1 - A CONTRATADA não tem direito subje vo à prorrogação contratual.
2.1.2 - A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo adi vo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1. O objeto do presente ajuste deverá ser prestado nos locais abaixo, que assumirão todas as responsabilidades daí
decorrentes.
UNIDADE

ENDEREÇO

QUANTIDADE DE
DOSÍMETROS – MONITOR
USUÁRIO

QUANTIDADE DE
DOSÍMETROS - MONITOR
PADRÃO

HUVET - HOSPITAL
VETERINÁRIO
ISNF - INSTITUTO DE
SAÚDE DE NOVA
FRIBURGO

Rua Vital Brazil Filho, 64 - Vital
Brazil, Niteroi - RJ

7

1

Rua Dr. Silvio Henrique Braune, 22,
Centro, Nova Friburgo - RJ

3

1

1

1

4

1

69

1

7

1

91

6

Av. Visconde do Rio Branco s/n.º,
bairro Centro, Niterói - RJ
DEPARTAMENTO DE
Av. Visconde do Rio Branco s/n.º,
FÍSICO-QUÍMICA
bairro Centro, Niterói - RJ
FACULDADE DE
Av. Visconde do Rio Branco s/n.º,
ODONTOLOGIA
bairro Centro, Niterói – RJ
SERVIÇO ODONTOLÓGICO Rua Miguel de Frias, 9 – Fundos –
– CASQU/PROGEPE
Icaraí – Niterói – RJ.
TOTAL
CAIT MAZZINE BUENO

4– CLÁUSULA QUARTA - VALOR DO CONTRATO
4.1. O valor mensal da contratação é de R$1.134,90 (hum mil, cento e trinta e quatro reais e noventa centavos),
perfazendo o valor total de R$13.618,80 (treze mil, seiscentos e dezoito reais e oitenta centavos).
4.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, ﬁscais e comerciais
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da
contratação.
4.3. O valor acima é meramente es ma vo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos
quan ta vos de serviços efe vamente prestados.
5. CLÁUSULA QUINTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no
orçamento da União, para o exercício de 2020, na classiﬁcação abaixo:
Gestão/Unidade: 15227/150182
Fonte: 8144
Programa de Trabalho: 189274
Elemento de Despesa: 339039650
PI: M20RKG0101N
5.2 - No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender
às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício ﬁnanceiro.

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO
6.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Fatura.
6.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art.
24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
6.2. A emissão da Nota Fiscal será precedida do recebimento deﬁni vo do serviço, conforme este Termo de
Referência
6.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade ﬁscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sí os eletrônicos oﬁciais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
6.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas
as providências previstas no do art. 31 da Instrução Norma va nº 3, de 26 de abril de 2018.
6.4. O setor competente para proceder o pagamento deve veriﬁcar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa
os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
6.4.1. o prazo de validade;
6.4.2. a data da emissão;
6.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
6.4.4. o período de prestação dos serviços;
6.4.5. o valor a pagar; e
6.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
6.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o
pagamento ﬁcará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante;
6.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Norma va SEGES/MP nº 05, de 2017, será efetuada a
retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade veriﬁcada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se
constate que a Contratada:
6.6.1. não produziu os resultados acordados;
6.6.2. deixou de executar as a vidades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
6.6.3. deixou de u lizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou u lizou-os com
qualidade ou quan dade inferior à demandada.
6.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi da a ordem bancária para pagamento.
6.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para veriﬁcar a manutenção das
condições de habilitação exigidas no edital.
6.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua no ﬁcação,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
6.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao
SICAF para iden ﬁcar possível suspensão temporária de par cipação em licitação, no âmbito do órgão ou en dade,
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impedi vas indiretas, observado o disposto no
art. 29, da Instrução Norma va nº 3, de 26 de abril de 2018.
6.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos
órgãos responsáveis pela ﬁscalização da regularidade ﬁscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto
à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios per nentes e necessários para
garan r o recebimento de seus créditos.
6.12. Persis ndo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos
do processo administra vo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

6.13. Havendo a efe va execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela
rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
6.13.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por mo vo de
economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente jus ﬁcado, em
qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
6.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a
prevista no ar go 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando
couber.
6.15. É vedado o pagamento, a qualquer tulo, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu quadro
societário servidor público da a va do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias
vigente.
6.16. A parcela mensal a ser paga a tulo de aviso prévio trabalhado e indenizado corresponderá, no primeiro ano de
contratação, ao percentual originalmente ﬁxado na planilha de preços.
6.16.1. Não tendo havido a incidência de custos com aviso prévio trabalhado e indenizado, a prorrogação contratual
seguinte deverá prever o pagamento do percentual máximo equivalente a 03 (três) dias a mais por ano de serviço,
até o limite compa vel com o prazo total de vigência contratual.
6.16.2. A adequação de pagamento de que trata o subitem anterior deverá ser prevista em termo adi vo.
6.16.3. Caso tenha ocorrido a incidência parcial ou total dos custos com aviso prévio trabalhado e/ou indenizado no
primeiro ano de contratação, tais rubricas deverão ser man das na planilha de forma complementar/proporcional,
devendo o órgão contratante esclarecer a metodologia de cálculo adotada.
6.17. A Contratante providenciará o desconto na fatura a ser paga do valor global pago a tulo de vale-transporte em
relação aos empregados da Contratada que expressamente optaram por não receber o bene cio previsto na Lei nº
7.418, de 16 de dezembro de 1985, regulamentado pelo Decreto nº 95.247, de 17 de novembro de 1987.
6.18. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma,
para tanto, ﬁca convencionado que a taxa de compensação ﬁnanceira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efe vo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efe vo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação ﬁnanceira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)

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

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO
7.1. Os preços são ﬁxos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das
propostas.
7.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão
sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA exclusivamente para as obrigações iniciadas
e concluídas após a ocorrência da anualidade.
7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a par r dos efeitos
ﬁnanceiros do úl mo reajuste..
7.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a
importância calculada pela úl ma variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado
o índice deﬁni vo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
7.5. Nas aferições ﬁnais, o índice u lizado para reajuste será, obrigatoriamente, o deﬁni vo.

7.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser ex nto ou de qualquer forma não possa mais ser
u lizado, será adotado, em subs tuição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice subs tuto, as partes elegerão novo índice oﬁcial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo adi vo.
7.8. O reajuste será realizado por apos lamento.
8. CLÁUSULA OITAVA - GARANTIA DE EXECUÇÃO
8.1 - Não será exigida a prestação de garan a na presente contratação, conforme regras constantes do Termo de
Referência, anexo do Edital.
9. CLÁUSULA NONA - MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO
9.1. Os atores que par ciparão da gestão do contrato se conﬁguram em Gestor, Fiscalização técnica, Fiscalização
administra va, Fiscalização Setorial e Fiscalização pelo Público usuário, com atribuições estabelecidas pelo Instrução
Norma va 5/2017 MPOG.
9.2. A comunicação a ser estabelecida com o prestador de serviço só deverá ser feita pelos ﬁscais e Gestor, através
de no ﬁcações oﬁciais ou e-mails. Nenhum outro servidor da Universidade poderá designar, responsabilizar ou
no ﬁcar a contratante.
9.3. O serviço a ser contratado poderá ser implantado por etapas e de maneira grada va, considerando que o
pagamento será apenas daquilo que já foi autorizado expressamente por autoridade competente e executado.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
10.1. Durante a execução do presente ajuste obriga-se a CONTRATANTE a:
I - emi r Nota de Empenho em favor da licitante a quem foi adjudicado o objeto do certame licitatório;
II - designar um servidor para ﬁscalizar a execução dos serviços;
III - acompanhar e ﬁscalizar a prestação de serviço do objeto do Contrato, sob os aspectos quan ta vo e qualita vo,
anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu
critério, exijam medidas corre vas por parte da CONTRATADA;
IV - efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas no presente
Contrato.
10.2. No decorrer da execução do presente contrato, obriga-se a CONTRATADA a executar os serviços obedecendo as
condições seguintes:
I - Executar os serviços objeto deste Contrato, de acordo com as especiﬁcações e obrigações discriminadas no Edital e
no Termo de Referência – Anexo I do edital;
II - Assumir, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da prestação dos serviços, necessários à
boa e perfeita execução do objeto deste Contrato;
III - Responsabilizar-se por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista,
previdenciária ou securitária, decorrentes da execução do presente contrato;
IV - Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualiﬁcação que lhe foram exigidas
na licitação;
V - Não transferir ou ceder a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato;
VI - Não subcontratar, no todo ou em parte, o objeto do Contrato sem prévia anuência do CONTRATANTE;
VII - Comprovar, a cada fatura emi da, a regularidade ﬁscal e trabalhista.
VIII - Subs tuir qualquer empregado por recomendação da CONTRATANTE, que, comprovadamente causar embaraço
à boa execução dos serviços contratados;
IX - Comparecer, sempre que solicitada, à sede do órgão, em horário por esta estabelecida, a ﬁm de receber
instruções e acertar providências;

X - Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo, na execução do Contrato;
XI – Demais obrigações descritas no termo de referência.
11. CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. Comete infração administra va nos termos da Lei nº 8.666/1993, a CONTRATADA que:
11.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
11.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
11.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;
11.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou
11.1.5. cometer fraude ﬁscal.
11.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as
seguintes sanções:
11.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas
faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos signiﬁca vos para o serviço contratado;
11.2.2. Multa de:
11.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de
atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da
Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a conﬁgurar,
nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
11.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação
assumida;
11.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução
total da obrigação assumida;
11.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2,
abaixo; e
11.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garan a (seja
para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25
(vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;
11.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.
11.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en dade ou unidade administra va pela
qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
11.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e en dades da União, com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.
11.2.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer
das hipóteses previstas como infração administra va no subitem 22.1 deste Termo de Referência
11.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
mo vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
11.3. As sanções previstas nos subitens 11.2.1, 11.2.3 e 11.2.4, 11.2.5. poderão ser aplicadas à CONTRATADA
juntamente com as de multa, subitem 11.2.2., descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
11.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU

CORRESPONDÊNCIA

1
2
3
4
5

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

INFRAÇÃO
DESCRIÇÃO
Permi r situação que crie a possibilidade de causar dano sico, lesão corporal ou conseqüências letais, por
ocorrência;
Suspender ou interromper, salvo mo vo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por
unidade de atendimento;
Manter funcionário sem qualiﬁcação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia;
Recusar-se a executar serviço determinado pela ﬁscalização, por serviço e por dia;
Re rar funcionários ou zeladores do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE, por
empregado e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia;
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão ﬁscalizador, por ocorrência;
Subs tuir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por
funcionário e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência
formalmente no ﬁcada pelo órgão ﬁscalizador, por item e por ocorrência;
Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato;
Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações da CONTRATADA
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11.5. Também ﬁcam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou proﬁssionais
que:
11.5.1. tenham sofrido condenação deﬁni va por pra car, por meio dolosos, fraude ﬁscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
11.5.2. tenham pra cado atos ilícitos visando a frustrar os obje vos da licitação;
demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos pra cados.
11.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra vo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
11.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garan a, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida A va
da União e cobrados judicialmente.
11.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da
data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
11.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educa vo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
11.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá ca de infração administra va
piﬁcada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou
estrangeira, cópias do processo administra vo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser
reme das à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de inves gação preliminar ou Processo Administra vo de Responsabilização - PAR.
11.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administra vas não consideradas como ato lesivo à
Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu
rito normal na unidade administra va.
11.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administra vos especíﬁcos para
apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo come do por

pessoa jurídica, com ou sem a par cipação de agente público.
11.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO
12.1 - O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
12.1.1 - por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei
nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções
previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
12.1.2 - amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
12.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo vados e precedidos de autorização da autoridade
competente, assegurando-se à CONTRATADA o direito ao contraditório, bem como à prévia e ampla defesa.
12.3 - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administra va prevista no art. 77
da Lei nº 8.666, de 1993.
12.4 - O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
12.4.1 - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2 - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.4.3 - Indenizações e multas.
12.5 - O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das contribuições sociais,
previdenciárias e para com o FGTS poderá dar ensejo à rescisão do contrato por ato unilateral e escrito do
CONTRATANTE e à aplicação das penalidades cabíveis (art. 8º, inciso IV, do Decreto n.º 9.507, de 2018).
12.6 - Quando da rescisão, o ﬁscal administra vo deverá veriﬁcar o pagamento pela CONTRATADA das verbas
rescisórias ou os documentos que comprovem que os empregados serão realocados em outra a vidade de prestação
de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho (art. 64 a 66 da IN SEGES/MP n.º 05/2017).
12.7 - Até que a CONTRATADA comprove o disposto no item anterior, a CONTRATANTE reterá:
12.7.1 - a garan a contratual, prestada com cobertura para os casos de descumprimento das obrigações de natureza
trabalhista e previdenciária pela CONTRATADA, que será executada para reembolso dos prejuízos sofridos pela
Administração, nos termos da legislação que rege a matéria; e
12.7.2 - os valores das Notas ﬁscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao inadimplemento, até que a
situação seja regularizada.
12.8 - Na hipótese do subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte da CONTRATADA no prazo de
quinze dias, a CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da
CONTRATADA que tenham par cipado da execução dos serviços objeto do contrato.
12.9 - O CONTRATANTE poderá ainda:
12.9.1 - nos casos de obrigação de pagamento de multa pela CONTRATADA, reter a garan a prestada a ser executada,
conforme legislação que rege a matéria; e
12.9.2 - nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos
do inciso IV do art. 80 da Lei n.º 8.666, de 1993, reter os eventuais créditos existentes em favor da CONTRATADA
decorrentes do contrato.
12.10 - O contrato poderá ser rescindido no caso de se constatar a ocorrência da vedação estabelecida no art. 5º do
Decreto n.º 9.507, de 2018.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO
13.1. Não será admi da a subcontratação do objeto licitatório.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
14.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam
observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam man das

as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência
expressa da Administração à con nuidade do contrato.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - VEDAÇÕES
15.1 - É vedado à CONTRATADA:
15.1.1 - caucionar ou u lizar este Termo de Contrato para qualquer operação ﬁnanceira;
15.1.2 - interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos
casos previstos em lei.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES
16.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como do
ANEXO X da IN/SEGES/MP nº 05, de 2017.
16.2 - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
ﬁzerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
16.3 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS
17.1 - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições con das na Lei nº 8.666, de
1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições
con das na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.
18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - PUBLICAÇÃO
18.1 - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oﬁcial da
União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - FORO
19.1 - É eleito o Foro de Niterói/RJ para dirimir os li gios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que
não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º, da Lei nº 8.666/93.
Para ﬁrmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em uma (01) via de igual teor, que,
depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas testemunhas.
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