SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692- Tirol - Natal/RN
CEP: 59015-300 - site: www.ifrn.edu.br
PROCURADORIA JURÍDICA - IFRN
Contrato n° 074/2016-PROJU
Visto em 23 de maio de 2016.

MAURÍCIO

S MELO

Proc
Procuradoria

al
ca do 1FRN

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N2 074/2016PROAD/IFRN, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO
GRANDE DO NORTE E A ACRÓPOLE COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA, VISANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, LIMPEZA,
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL.

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO
GRANDE DO NORTE — CAMPUS JOÃO CÂMARA, pessoa jurídica de direito público, de
caráter autárquico, vinculado ao Ministério da Educação, situado na BR — 406 — km 73 —
Perimetro Rural — João Câmara/RN — CEP — 59.550-000, Inscrita no Cadastro Geral de
Contribuintes sob o n° 10.877.412/0008-34, doravante denominado, simplesmente
CONTRATANTE, neste ato representado por sua Diretora-Geral, SÔNIA CRISTINA
FERREIRA MAIA, brasileira, solteira, professora, portadora do CPF/MF sob o n° 322.671.77404, e, de outro lado, a empresa ACRÓPOLE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, estabelecida na
Rua Manoel Andrade, n° 118, casa B, Quintas, Natal/RN, CEP: 59.035-020, inscrita no CNPJ sob o n°
11.233.325/0001-30, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada
pelo Sr. JAERTON SILVA DE LIMA, brasileiro, casado, diretor comercial, inscrito no CPF/IN4F
sob o n2 033.606.274-58, considerando o que consta do PROCESSO ADMINISTRATIVO NQ
23134.021953.2016-67, RESOLVEM, DE COMUM ACORDO, CELEBRAR O PRESENTE
CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N9 074/2016-PROAD/IFRN, resultante do
PREGÃO ELETRÔNICO N9 14/2015 (UASG 158155), o que fazem mediante os seguintes
termos:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1 O PRESENTE CON "TO TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO, A CARGO DA
CON IR ATADA, DO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS
MÓVEIS E IMÓVEIS, LIMPEZA, APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL,
TUDO DE ACORDO COM O EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 14/2015 (158155) E
SEUS ANEXOS.
Item
35
36
37
38
39

Descrição
SERVIÇO DE LIMPF7A, ASSEIO E
CONSERVAÇÃO
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
AUXILIAR DE COZINHA
BOMBEIRO HIDRAÚLICO/ENCANADOR
COPEIRO

Contrato ny 074/2016-PROAD/IFRN

Valor

Qtde

Total

R$2.118,80

11

R$23:06,80

R$ 1.983,00
R$ 2.125,00
R$ 2.196,00
R$ 2.335,00

1
2
1
1

R$ 1.983,00
R$ 4.250,00
R$ 2.196,00
R$ 2.335,00
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40
41
42
43
44
45
46
47

ELETRICISTA
JARDINEIRO
MOTORISTA
PEDREIRO
PINTOR
PISCINEIRO
PORTEIRO
TECNICO EM REFRIGERAÇÃO
Total Contratado

R$ 2.699,00
R$ 2.579,00
R$ 4.449,48
R$ 2.579,00
R$ 2.659,00
R$ 3.265,27
R$ 1.763,00
R$ 2.752,62

1
1
2
1
1
1
3
1

R$ 2.699,00
R$ 2.579,00
R$ 8.898,96
R$ 2.579,00
R$ 2.659,00
R$ 3.265,27
R$ 5.289,00
R$ 2.752,62
R$ 777.511,56

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO E DO PAGAMENTO
2.1 O preço mensal do presente contrato para a execução dos Serviços é de R$ 64.792,63
(sessenta e quatro mil, setecentos e noventa e dois reais e sessenta e três centavos) e o montante
para doze meses de- R$ 777.511,56 (setecentos e setenta e sete mil, quinhentos e onze reais e
cinquenta e seis centavos).
2.1.1 Os valores estabelecido neste contrato permanecerão fixo e irreajustáveis durante o
período de doze meses.
2.2 O pagamento, que deverá ser solicitado mediante a apresentação de Nota Fiscal/fatura de
serviços, somente ocorrerá após a CONTRATANTE atestar, por meio do fiscal, a conformidade
da execução dos serviços com as exigências contratuais.
2.3 O pagamento será realizado até o 102 (décimo dia) útil da data de recebimento, salvo atraso
na autorização e liberação de recursos da Setorial Financeira do IFRN e não podendo ser
superior a 30 (trinta) dias contado a partir da data final do período de adimplemento de cada
parcela, conforme alínea a, inc. XIV do art. 40 da Lei n° 8.666/93.
2.4 O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional (real), através de Ordem Bancária, e
deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal ou da Fatura pela CONTRATADA,
a qual deverá conter o detalhamento dos serviços executados, conforme disposto no art. 73 da
Lei n° 8.666, de 1993, observado o disposto no art. 35 da Instrução Normativa SLTI/MPOG n2
02/2008.
2.4.1 A Nota Fiscal deverá ser instruída com as seguintes comprovações:
do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da Ultima nota fiscal ou fatura vencida,
compatível com os empregados vinculados à execução contratual, nominalmente identificados,
na forma do § 42 do Art. 31 da Lei n2 9.032, de 28 de abril de 1995, quando se tratar de mão-deobra diretamente envolvida na execução dos serviços na contratação de serviços continuados;
da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" ao Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
Contrato n2 074/2016-PROAD/IFRN
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mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da
Lei ri° 8.666/93;
do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à Ultima nota fiscal ou fatura
que tenha sido paga pela Administração; e,
da apresentação, por ocasião de cada ato de pagamento, da devida certidão de débitos
trabalhistas, de modo a dar efetivo cumprimento às disposições constantes dos artigos 27, IV,
29, V, e 55, XIII, da Lei n° 8.666/1993, c/c os artigos 1° e 40 da Lei n° 12.440/2011, atentando, em
especial, para o salutar efeito do cumprimento desta nova regra sobre o novo Enunciado 331 da
Súmula de Jurisprudência do TST.
2.5 Aplica-se, em sua inteireza, o disposto no art. 36 da Instrução Normativa SLTI/MPOG n°
02/2008.
2.6 Demais peculiaridades ao pagamento obedecerão ao previsto no item 16 do Termo de
Referência (DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS).
CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO
3.1 O presente contrato terá o prazo de vigência inicial de 12 (doze) meses, com início na data
de sua assinatura e eficácia com a publicação do extrato de contrato no Diário Oficial da União.
3.2 O presente contrato poderá ser prorrogado, por meio de termo aditivo, a cada 12 (doze)
meses, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, inciso II da Lei ri° 8.666/93,
observados os requisitos abaixo enumerados de forma simultánea e desde que autorizado
formalmente pela autoridade competente, quais sejam:
3.2.1 Se os serviços tiverem sido prestados regularmente;
3.2.2 Se a Administração demonstrar interesse na continuidade na realização do serviço;
3.2.3 Se o valor do contrato permanecer economicamente vantajoso para a Administração;
3.2.4 Se a contratada manifestar expressamente interesse na prorrogação.
3.3 A vantajosidade econômica para a prorrogação do contrato de serviço continuado estará
assegurada, dispensando a realização de pesquisa de mercado, quando:
a) Se os valores da contratação de serviços continuados ao longo do tempo e a cada
prorrogação forem inferiores aos limites estabelecidos em ato normativo da Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão —
SLTI/MPOG.
b) Se os valores forem superiores aos fixados por normativo da SLTI/MPOG, caberá
negociação objetivando a redução dos preços de modo a viabilizar economicamente as
prorrogações de contrato.
3.4 A execução completa do contrato só acontecerá quando a CONTRATADA comprovar o
pagamento de todas as obrigações trabalhistas referente à mão de obra utilizada.
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CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. As despesas previstas neste Contrato ocorrerão à conta dos Recursos consignados no
Orçamento Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Norte, PTRES 108938, FONTE 0112000000, NATUREZA DE DESPESA 339037, UASG 158373 e
PI L2ORLPO1FUN.
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. Prestar os serviços de acordo com as exigências constantes no Termo de Referência de
' acordo com cada categoria, visando à prestação dos serviços estabelecido no Edital do Pregão
Eletrônico n°14/2015 (UASG 158155) e seus anexos, incluído o Termo de Referência;
5.2. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento de seus
empregados, acidentados, ou, com mal súbito.
5.3. Cumprir, além dos postulados legais vigentes, de âmbito federal, estadual ou municipal, as
normas de segurança da Administração.
5.4. Instruir seus empregados quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Administração_
5.5. Registrar e controlar, juntamente com o preposto da Administração, a assiduidade e a
pontualidade de seu pessoal, bem como, as ocorrências havidas.
5.6. Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, responsabilizandose, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da
execução do Contrato, conforme exigência legal.
5.7. Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e
utensílios, objetivando-se a correta execução dos serviços.
5.8. Substituir toda á qualquer ausência, por qualquer motivo, de seus empregados alocados,
por outro profissional que atenda aos requisitos exigidos, no prazo máximo de uma 01 (uma)
hora, após o início da respectiva jornada, de forma a se evitar o decréscimo no quantitativo
profissional disportibilizado Para a prestação dos serviços. No caso de ausência de um
profissional, sem reposição, será descontado do faturamento mensal o valor correspondente áo
número de horas não atendidas, sem prejuízo das demais'sanções legais e contratuais.
5.9. Os turnos de execução dos serviços dos empregados da Contratada estão 'sujeitos a
eventuais alterações no horário de trabalho, conforme as necessidades do IFRN, bastando para
tanto, oficiar à empresa licitante vencedora com antecedência mínima de 72, (setenta e duas)
horas, respeitadas as jornadas legalmente fixadas para o posto de trabalho.
5.10. Não existirá para o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO RIO GRANDE DO NORTE qualquer solidariedade quanto ao cumprimento das obrigações
trabalhistas e previdenciárias para com os empregados da empresa licitante vencedora, cabendo
a esta assumir, de forma exclusiva, todos os ônus advindos da relação empregatícia.
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5.11. Caberá ao INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO
GRANDE DO NORTE decidir sobre a substituição de quaisquer equipamentos, materiais,
utensílios e ferramentas, considerados ineficientes ou obsoletos, ou, que causem prejuízos aos
serviços executados.
5.12. Responder pelos danos materiais ou físicos causados por seus empregados, diretamente à
Administração, ou, a terceiros, nas áreas cobertas pelo Contrato, decorrentes de sua culpa ou
dolo, devendo ser adotadas providências necessárias no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
após comunicação do IFRN.
5.13. Fornecer uniforme para os seus empregados em exercício, devendo ser reavaliado
semestralmente pela Contratada e/ou pelo INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO
NORTE, a fim de se proceder a substituição dos que não se encontrem em boas condições.
5.14. Na prestação dos serviços, a empresa CONTRATADA deverá executá-los, observando-se
rigorosamente as disposições deste Termo de Referência;
5.15. Responsabilizarem-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e
prepostos, obrigando - se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações
judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao
cumprimento do serviço contratado.
5.16. Abster-se de veicular publicidade, ou qualquer outra informação acerca das atividades,
objeto desta licitação, sem prévia autorização do INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO
NORTE.
5.17. Prestar esclarecimentos sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam
independentemente de soliCitação.
5.18. Responder por todas e quaisquer obrigações' relativas a direitos de marcas e patentes,
ficando esclarecido que o CONTRATANTE não aceitará qualquer imputação nesse sentido.
5.19. Atender a todos os encargos, inclusive, os de natureza tributária, incidentes sobre a
prestação dos serviços objeto deste Contrato, cabendo-lhe, também, a responsabilidade, total e
exclusiva, pela reparação de quaisquer danos ou prejuízos causados a pessoas e a bens ou
serviços do CONTRATANTE, ou de terceiros, pela ação de prepostos da CONTRATADA.
5.20. Manter-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.
5.21. Qualquer dano causado às instalações e/ou equipamentos da CON ~TANTE, em
virtude da execução dos serviços, será de responsabilidade da CON TRATADA, ficando a
mesma obrigada a restaurá-los, repô-los ou indenizar à CONTRATANTE, conforme o caso em
72 (setenta e duas) horas.
5.22. Quaisquer roubos e/ou furtos de materiais e/ou equipamentos do CONTRATANTE, sendo
comprovado através de processo de sindicância ou através de inquérito policial, que houve
Contrato n2 074/2016-PROAD/IFRN
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envolvimento ou facilitação por parte do funcionário da CONTRATADA, será de
responsabilidade da mesma, ficando obrigada a repô-los ou indenizar o CONTRATANTE em
72 (setenta e duas) horas após a emissão do laudo.
5.23. O provisionamento de valores para o pagamento das férias, 132 (décimo terceiro) salário e
verbas rescisórias aos trabalhadores da contratada, que serão depositados pela Administração
em conta vinculada especifica, conforme o disposto no Anexo VII desta Instrução Normativa n°
06 de 21/12/2013 da SLTI/MPOG;
5.24. O pagamento dos salários dos empregados pela empresa contratada deverá ser feito por
depósito bancário, na conta dos empregados, em agências situadas na localidade ou região
metropolitana em que ocorre a piestação dos serviços.
5.25. A CONTRATADA fica obrigada de, no momento da assinatura do contrato, autorizar a
Administração 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 não forem adimplidos.
126. Viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do inicio da prestação dos serviços, a
emissão do Cartão Cidadão expedido pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados.
5.27. Viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços, o
acesso de , seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da
Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições
previdenciárias foram recolhidas.
5.28. Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para obtenção de extrato de
recolhimento sempre que solicitado pela fiscalização.
5.29. Abrir conta vinculada, que somente será movimentada, para liberação do pagamento
direto das verbas aos trabalhadores, conforme inciso I do Art, 19-A na Instrução Normativa n2
02, de 30 de abril de 2008 e anexo VII desta Instrução Normativa.
5.30. Os valores provisionados na forma do inciso I (item 5.29) somente serão libados para o
pagamento das verbas de que trata e nas seguintes condições:
5.30.1. Parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 132 (décimo terceiro) salário dos
empregados vinculados ao contrato, quando devido;
5.30.1.2. Parcialmente, pelo valor correspondente às férias e a um terço de férias previsto na
Constituição, quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao contrato;
5.30.1. 3. Parcialmente, pelo valor correspondente ao 132 (décimo terceiro) salário proporcional,
férias proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando
da dispensa de empregado vinculado ao contrato; e
5.30.1.4. Ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas rescisórias.
5.31. Sempre que a atividade do empregado se desenvolver em locais onde não circulem
transportes coletivos, Ou quando for concluída ou cessada a circulação dos mesmos, o
Contrato n° 074/2016-PROAD/IFRN
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empregador colocará à sua disposição meio eficaz de locomoção, de forma gratuita,
considerando o tempo de deslocamento em horas in tínere.
5.32. A empresa deverá implantar dispositivo para coletar o ponto de seus funcionários,
devendo se responsabilizar por coletar as assinaturas de ponto diariamente.
5.33. PREVISÃO DE QUE O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PELA
EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ OCORRER VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NA CONTA
DO TRABALHADOR, DE MODO A POSSIBILITAR A CONFERÊNCIA DO PAGAMENTO
POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO;
5.34. NO MOMENTO DA ASSINATURA DO CONTRATO, AUTORIZAR A CONTRATANTE
A FAZER A RETENÇÃO NA FATURA E O DEPÓSITO DIRETO DOS VALORES DEVIDOS
AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO — FGTS, NAS RESPECTIVAS
CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DA CONIRATADA, OBSERVADA A
LEGISLAÇÃO ESPECIFICA.
5.35. NO MOMENTO DA ASSINATURA DO CONTRATO, AUTORIZAR A
ADMINISTRAÇÃO CONTRATANTE A FAZER O DESCONTO NA FATURA E O
PAGAMENTO DIRETO DOS SALÁRIOS E DEMAIS VERBAS TRABALHISTAS AOS
TRABALHADORES, QUANDO HOUVER FALHA NO CUMPRIMENTO DESSAS
OBRIGAÇÕES POR PARTE DA CONTRATADA, ATÉ O MOMENTO DA REGULARIZAÇÃO,
SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES CABÍVEIS. ".
5.36. A empresa deverá firmar declaração comprometendo-se a instalar escritório em local
(cidade/município) previamente definido pela Administração, a ser comprovado no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias contatos a partir da vigência do contrato (Art. 19, § 5°, inciso II da
IN n° 02/2008);
5.37. Autorizar a Administração, no momento da assinatura do contrato, a reter, a qualquer
tempo, a garantia na forma prevista na alínea "k" do inciso XIX do Art. 19 da IN n° 02/2008 (Art.
19-A, inciso IV da IN n° 02/2008).
5.38. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente
público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante, nos
termos do artigo 7° do Decreito n° 7.203, de 2010, que dispõe sobre a vedação do nepotismo no
âmbito da administração pública federal;
CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados, mediante a apresentação das notas
fiscais/faturas, devidamente atestadas, depois de constatado o cumprimento das obrigações da
CON I RATADA.
6.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do contrato por um representante a ser indicado pela
autoridade competente, na forma prevista pela Lei 8.666/93.
Contrato n° 074/2016-PROADAFRN
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6.3. Notificar, por escrito, às CONIRATADAS ocorrências de eventuais imperfeições no curso
da execução dos serviços, fixando prazo para sua correção.
6.4. Disponibilizar instalações sanitárias.
6.5. Disponibilizar vestuários com armários guarda-roupas.
6.6. Destinar local para guarda dos materiais e complementos da CONTRATADA, necessários à
execução dos serviços.
CLÁUSULA SÉTIMA: DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
7.1 OS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS SERÃO DE ACORDO COM CADA CATEGORIA,
CONFORME MENCIONADO NO ITEM 6 DO TERMO DE REFERÊNCIA — ANEXO I DO
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NQ 14/2015.
CLÁUSULA OITAVA: DA GARANTIA'
8.1 A eficácia do presente termo ficará condicionada à apresentação, pela CONTRATADA, da
garantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato e com vigência de 3 (três)
meses após o prazo de vigênciá do contrato, no prazo de até dez dias úteis após a sua
assinatura, conforme estabelecido no artigo. 56, §1Q, incisos I, II e III e gr da Lei nQ 8.666/1993 e
na Instrução Normativa ri° 02 de 30 de abril de 208 da SLTI/MPOG (Alterada pela Instrução
Normativa n° 06, de 23 de dezembro de 20130).
8.2 O CONTRATANTE fica autorizado a, utilizar a garantia para corrigir imperfeições na
execução do objeto deste Contrato ou para-reparar danos decorrentes de ação ou omissão da
CONTRATADA ou de preposto seu ou, ainda, para satisfazer qualquer obrigação resultante ou
decorrente de suas ações ou omissões.
8.3 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhiáa, o pagamento de:
8.3.1 Prejuízos advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das
demais obrigações nele previstas;
8.3.2 Prejuízos causados a Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;
8.13 As multas moratórias e punitivas (ou compensatórias) aplicadas pela Administração à
contratada; e,
8.3.4 Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela
contratada.
8.4 Não serão aceitas garantias em cujos termos não constem expressamente os eventos
indicados nos subitens 8.3.1 a 8.3.4 do item anterior;
8.5 O garantidor da garantia deverá declarar expressamente sue tem plena ciência dos termos
do edital da licitação e das cláusulas contratuais;
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8.6 A CONTRATADA fica obrigada a repor no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da
garantia que vier a ser utilizada pelo CONTRATANTE.
8.7 A garantia prestada será retida definitiva e integralmente ou pelo saldo que apresentar, no
caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
8.8 A garantia será restituída automaticamente ou por solicitação, somente após o integral
cumprimento de todas as obrigações contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfação
de prejuízos causados ao CONTRATANTE.
8.9 Caso o contrato venha a ser prorrogada, a garantia deverá ser prorrogada por igual período.
8.10 No caso de alteração do valor do contrato, a garantia deverá ser readequada nas mesmas
condições deste instrumento.
8.11 A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas as
verbas rescisórias trabalhistas 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 dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administração (Art. 19A, inciso IV da IN riQ 02/2008).
CLÁUSULA NONA: DA FISCALIZAÇÃO
9.1. Os serviços ora contratados serão acompanhados, fiscalizados, supervisionados e atestados
pelo fiscal do contrato, indicado por esta Administração, observando-se o exato cumprimento
de todas as cláusulas e condições decorrentes deste instrumento, anotando inclusive em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas com a sua execução, determinando o que for
necessário à regularização das falhas, como prevê o art. 67 da Lei 8.666/93.
9.1.1 A designação do fiscal, formalizada por portaria, caberá à autoridade administrativa
competente, devendo-se observar o que estatuído nos Arts. 31 a 35 da Instrução Normativa
SLTI/MPOG ri° 02/2008 e suas posteriores alterações.
9.2 Manter preposto, aceito pela Administração, no local do serviço, para representá-lo na
execução do contrato.
9.2.1 É função do preposto dirigir os trabalhos a serem executados de forma a evitar relação
direta entre a Administração e os trabalhadores da contratada, devendo o mesmo se fazer
presente no local da prestação do serviço durante toda a execução do contrato.
9.2.2 Não será admitido o acumulo de funções, devendo o preposto ser funcionário da
CONTRATADA designado, exclusivamente, para exercer a atividade.
9.3 À Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude à
responsabilidade da contratada, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços,
diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso:
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9.3.1 Ordenar a imediata retirada do local, bem como solicitar a substituição de empregado da
contratada que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização
ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;
9.3.2 Examinar as carteiras profissionais dos empregados colocados aos seus serviços, para
comprovar o registro de função profissional;
9.3.3 Solicitar a contratada a substituição de qualquer equipamento cujo uso considere
prejudicial à boa conservação dos seus pertences, equipamentos ou instalações, ou ainda que
não atenda às necessidades; e
9.3.4 Solicitar a relação e acompanhar a entrega dos materiais necessários à execução dos
serviços constante deste documento.
9.4 Realizar. mensalmente a avaliação de qualidade dos serviços executados, conforme anexo I
do Termo de Referência integrante do Edital do Pregão Eletrônico n° 14/2015 (UASG 158155).
CLÁUSULA DÉCIMA: DO CONTROLE DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS
10.1 Para fins de efetivo controle e avaliação da execução contratual, a CONIRATANTE
adotará a AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, a ser apurada mensalmente, conforme o Anexo I
do Termo de Referência e a tabela abaixo:
10.1.1 Avaliação da Prestação dos Serviços:
ITEM

IRREGULARIDADES
_

01

NÍVEL
DE
CRITICIDADE

Atrasar a prestação de informações e esclarecimentos solicitados
pela CONTRATANTE, considerando o prazo de 5 (cinco) dias úteis.
Não prestar informações e. esclarecimentos solicitados pela
CON1 RATANTE, considerando o prazo de 5 (cinco) dias úteis.

MÉDIO

03

Atrasar a substituição de mão-de-obra faltosa considerando o prazo
estabelecido no contrato.

ALTO

04

Reclamações dos funcionários acerca dos benefícios que lhe são
conferidos, como atrasos no fornecimento de vale-alimentação, vale
transporte, entre outros.

ALTO

05

Não observar às normas legais e regulares aplicáveis e, inclusive, às
recomendações da Administração.

ALTO

06

Deixar de manter seu pessoal uniformizado, identificando-os
através de crachás, com fotografia recente, e provendo-os de
Equipamentos de Proteção Individual - EPI 's e demais materiais.

MÉDIO

07

Não prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas
estabelecidas no contrato.

GRAVE

08

Dificultar a fiscalização da Administração quando da execução dos
serviços,

ALTO

09

Deixar de registrar as ocorrências no livro apropriado.

ALTO

02

Contrato IV 074/2016-PROAD/IFRN

•

ALTO

Página 10 de 18

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692 — Tirol — Natal/RN
CEP: 59015-300 - site: www.ifrn.edu.br

10
11

Não cumprir com as obrigações trabalhistas e previdências e
Atrasar o pagamento dos funcionários da empresa.

GRAVE
GRAVE

12

Não realizar a substituição do posto de trabalho em caso de ausência GRAVE
de funcionário.

10.2 A Avaliação de Desempenho servirá de instrumento para aferir a qualidade do serviço
prestado e como meio para ensejar penalidades e multas punitivas considerando o nível de
criticidade da ocorrência, conforme a tabela a seguir:
ITEM
01

NÍVEL DE CRITICIDADE
MÉDIO

PENALIDADE/MULTA A SER APLICADA
ADVERTÊNCIA

02

MÉDIO (REINCIDENTE)

03

ALTO

04

ALTO (REINCIDENTE)

05

GRAVE

MULTA DE 5,0% (CINCO POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA PARCELA MENSAL DO CONTRATO
MULTA DE 1,0% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR
' GLOBAL DO CONTRATO
MULTA DE 3,0% (TRÊS POR CENTO) SOBRE O VALOR
GLOBAL DO CON !RATO
MULTA DE 3,0% (TRÊS POR CENTO) SOBRE O VALOR
GLOBAL DO CONTRATO
MULTA DE 5,0% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR
GLOBAL DO CONTRATO

06

GRAVE (REINCIDENTE)

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS PENALIDADES
11.1 Conforme o disposto no art. 28Q do Decreto ri° 5.450, de 31/05/2005, aquele que, convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de
preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a
União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas
previstas em edital é no contrato e das demais cominações legais;
11.2 Se a licitante vencedora recusar-se a iniciar os serviços, injustificadamente, serão
convocados os demais proponentes chamados, observada a ordem de classificação, sujeitandose o proponente desistente às sanções abaixo relacionadas, sem prejuízo da aplicação do
previsto no subitem anterior:
Advertência;
Multa de 5% (cinco por cento), sobre o valor total da Nota de Empenho;
Contrato n" 074/2016-PROAD/IFRN
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C) Suspensão temporária de participação em licitações.e impedimento de contratar com o IFRN,
por prazo de até 05 (cinco) anos.
11.3 A Empresa vencedora quando falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo iniclôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla
defesa, estará sujeita às sanções abaixo relacionadas, sem prejuízo da aplicação do previsto no
subitem 11.1.
Advertência;
Multa de 5% (cinco por cento), sobre o valor total contratado;
Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o IFRN,
por prazo de até 05 (cinco) anos.
11.4 A multa prevista na letra "h" do subitem anterior, somente poderá ser aplicada, caso a falta
cometida pela empresa contratada seja considerada grave, ou quando a mesma receber um total
de 03 (três) advertências no período de vigência do Contrato.
11.4.1 Para fins de aplicação da penalidade prevista na letra "b" do subitem 11.3, será
considerada falta grave:
O atraso na prestação de informações e esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE,
superior a 72 (setenta e duas) horas.
A não observação das normas legais e regulares aplicáveis e, inclusive, às recomendações da
Administração, incluindo-se aí o não cumprimento das obrigações trabalhistas junto aos seus
funcionários.
Dificultar a fiscalização da Administração quando da execução dos serviços.
Não prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas no contrato.
Quando se opuser a entregar os materiais de acordo com as especificações contidas neste
PROJETO BÁSICO ou retardar a entrega por mais de 5 (cinco) dias corridos da data prevista
para a entrega dos mesmos.
O Quando se opuser a substituir materiais entregues que não estejam em condição de uso, ou
fora das especificações constantes deste Projeto Básico.
11.4.2 A suspensão temporária prevista na letra "c" do subitem 11.3, poderá ocorrer quando
houver a reincidência de faltas graves.
11.5 As sanções aplicadas à Contratada serão, obrigatoriamente, registradas no Sistema de
Cadastramento de Fornecedores — SICAF.
11.6. O não recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais previdenciárias,
bem como o não pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação, caracteriza
falta grave, compreendida como falha na execução do contrato, que poderá dar ensejo à rescisão
do contrato, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e da declaração de impedimento
para licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7Q da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO
12.1 O presente Contrato poderá ser rescindido, de pleno direito, a critério da CONTRATANTE,
independente de notificação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:
Inobservância ou inadimplemento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Contrato,
bem como de seus elementos integrantes;
Lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da
prestação satisfatória dos serviços, nos prazos estipulados;
Atraso injustificado no início da prestação dos serviços;
Paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a
cessão ou transferência total ou. parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não
admitidas no edital e no contrato;
Não atendimento das determinações regulares do fiscal do contrato relativas à sua execução,
assim como as de seus superiores;
Cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, as quais devem ser devidamente
anotadas na forma do § 10 do art. 67 da Lei 8.666/93;
Falência, concordata ou dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execução do contrato;
Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas pela
autoridade máxima da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no
processo administrativo a que se refere o contrato;
1) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato;
12.2. A rescisão determinada por ato unilateral da Administração acarreta as seguintes
consequências: assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que encontrar;
ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na
execução do contrato; execução da garantia contratual, para ressarcimento à Administração, e
dos valores das multas e indenizações a ela devidos; retenção dos créditos decorrentes do
contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração.
12.3 No procedimento que visa à rescisão do contrato, serão assegurados o contraditório e a
ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo
de 05 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o
CONTRATANTE adotar; motivadamente, providênCias acauteladoras.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
13.1 Integram o presente instrumento, como se nele estivessem transcritos, os seguintes
documentos, cujo teor considera-se conhecido e acatado pelas partes:
Edital do Pregão Eletrônico n2 14/2015 — UASG 158155;
Proposta da CONTRATADA, datada de 11/11/2015;
Normas da Lei n° 8.666/93 e alterações, Lei n2 10.520/02, Decreto n2 5.450/2005 e Decreto n2
5.504/05, Instrução Normativa SLTI/MPOG n.° 02, de 30 de abril de 2008 e a Portaria
SLTI/MPOG n.2 22, de 21.08.2013.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA PUBLICIDADE
14.1 O CONTRATANTE providenciará, no prazo legal, a publicação resumida de seus termos
no Diário Oficial da União.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA REPACT1JAÇÃO
15.1 Em atendimento ao item 9.1.17.1 do Acórdão n° 1214/2013 — TCU/Plenário, o reajuste dos
itens envolvendo a folha de salários será efetuado com base em convenção, acordo coletivo de
trabalho ou em decorrência de lei;
15.2 A repactuação de preços como espécie de reajuste contratual, deverá ser utilizada nas
contratações de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, desde que seja
observado o interregno mínimo de um ano das datas dos orçamentos aos quais a proposta se
referir, conforme estabelece o art. 52 do Decreto n2 2.271, de 1997.
15.2.1 A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação, respeitada a
anualidade disposta no item 15.2, e que vier a ocorrer durante a vigência do contrato, é direito
do contratado, e não poderá alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos,
assegurando-se ao prestador o recebimento do pagamento desde que mantidas as condições
efetivas da proposta (Art. 37, § P da IN n° 02/2008).
15.2.2 A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias em
respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da contratação, podendo ser
realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade
resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos
decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço. (Art. 37, § r da IN n° 02/2008).
15.2.3 A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo acordo, dissídio ou convenção
coletiva deve repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra decorrente desses
instrumentos (Art. 37, § 42 da IN n2 02/2008).
15.2.4 O interregno mínimo, que trata o item 15.2, para fins de primeira repactuação será
contado a partir (Art. 38 da IN n° 02/2008):
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15.2.4.1 Da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento convocatório,
quando tratar-se de custos com a execução do serviço decorrentes do mercado, tais como o
custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do serviço; ou
15.2.4.2 Da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à
época da apresentação da proposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão-deobra e estiver vinculada às datas-bases destes instrumentos.
15.2.4.3 Para fins de repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir
da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação (Art. 38 da IN n° 02/2008).
15.3 É admitida a repactuação deste Contrato, desde que verificado o seguinte:
tempestividade do requerimento de repactuação apresentado pela CONTRATADA, na forma
do art. 40, § 7° da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02/2008;
requerimento devidamente instruído com a demonstração analítica da alteração dos custos,
por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços ou do nova acordo,
convenção ou dissídio coletivo que fundamenta o pedido, conforme for a variação de custos
objeto da repactuação (art. 40, caput da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02/2008);
cumprimento do requisito da anualidade, na exata forma dos arts. 38 e 39 da Instrução
Normativa SLTI/MPOG ri° 02/2008; e
fiel observância aos demais termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02/2008 e da
legislação correlata.
15.4 As repactuações a que o contratado fazer jus deverão ser solicitadas até a data da
prorrogação contratual subsequente, sob pena de preclusão do direito de repactuar.
15.5 O processo de repactuação deverá ser instruído no Câmpus/Unidade signatário do
Contrato, devendo o pleito receber análise conclusiva do setor contábil competente, com vistas
a verificar a conformidade das planilhas apresentadas pela CONIRATADA em face dos
instrumentos (acordo, convenção ou dissídio coletivo) que lhes embasaram.
15.51 Para proceder à referida análise contábil, o setor competente da CONTRATANTE deverá
se nortear, precipuamente, pelos preços praticados no mercado ou em outros contratos da
Administração, pelas particularidades do contrato em vigência, pelas planilhas com variação de
custos apresentadas pela CON MATADA, assim como, quando for o caso, pelos indicadores
setoriais, tabelas de fabricantes ou outros equivalentes (art. 40, §2°, incisos I a V da Instrução
Normativa SLTI/MPOG n° 02/2008).
15.5.2 Ainda durante a instrução do processo, a CONTRATANTE deverá informar e
demonstrar nos autos se a CONTRATADA está repassando aos respectivos funcionários
terceirizados as verbas trabalhistas majoradas em razão do novo instrumento coletivo de
trabalho ensejador da repactuação, devendo, neste caso, os efeitos financeiros retroagirem à
data estabelecida no referido acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho.
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15.5.3 A CONTRATANTE deverá mencionar ainda a existência de dotação orçamentária para

custear as despesas decorrentes da eventual concessão da repactuação.
15.6 Concluída a fase instrutória do processo, os autos deverão ser remetidos à análise da

Procuradoria Jurídica do IFRN, que emitirá parecer conclusivo acerca da matéria; caso entenda
procedente o pedido, também expedirá Termo Aditivo com vistas a formalizar a concessão da
repactuação ao Contrato em análise, assegurando os corretos impactos financeiros e temporais.
15.7 As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a
manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto no art. 65 da Lei n2
8.666/1993 (art. 41-A da Instrução Normativa SLTI/MPOG n2 02/2008).
15.7.2 Em havendo prorrogação contratual por acordo entre as partes, a recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro dependerá de avaliação e aprovação pela CONTRATANTE, a
qual, se acolhida, será formalizada mediante Termo Aditivo.
15.8 As repactuações a que o contratado fazer jus e não forem solicitadas durante a vigência do

contrato, serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o
encerramento do contrato.
15.9 À época devida, a CONTRATADA habilitar-se-á ao pagamento do valor retroativo da

repactuação com apresentação de Notas Fiscais/Faturas distintas:
Uma relativa ao valor mensal reajustado.
Outro referente ao valor retroativo, se houver.
15.10 Como condição para as eventuais repactuações, o contratado se comprometerá a

aumentar a garantia prestada com os valores providos pela Administração e que não foram
utilizados para o pagamento de férias (Art. 19, §12 da IN n2 02/2008).
15.11 É admitido, por ocasião da repactuação, o reajuste dos custos com irtsumos e materiais,

observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado da data limite para apresentação
da proposta.
15.11.1 Se, no momento da repactuação, a CONTRATADA ainda não fizer jus ao reajuste, nos

termos deste item, ocorrerá somente a repactuação, podendo, a CON1RATADA, em momento
oportuno, após o implemento da condição (interregno mínimo de 12 (doze) meses), solicitar o
reajuste de direito.
15.11.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno de 12 (doze) meses será contado a

partir da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido.
15 11 3 Caso a CONTRATADA não requeira tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato

sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.
15.11.4 Para os reajustes de insumos e materiais será utilizada a variação do índice Nacional de

Preços ao Consumidor Amplo — IPCA, mantido Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística —
IBGE, acumulado em 12 (doze) meses, adotando-se uma das seguintes fórmulas:
R—(I-10/10).P
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Onde:
para o primeiro reajuste:
R = reajuste procurado;
I = índice relativo ao mês do reajuste;
Io = índice relativo ao mês da data do orçamento ou da data limite para apresentação da
proposta;
P = preço atual dos serviços.
para os reajustes subsequentes:
R = reajuste procurado; •
I = índice relativo ao mês do novo reajuste;
Io = índice relativo ao mês do início dos efeitos financeiros do último reajuste efetuado;
P = preço dos serviços/produtos atualizado até o último reajuste efetuado.
II) Fórmula de cálculo "b":
Pr = P + (P x V)
Onde:
Pr = preço reajustado, ou preço novo;
P = preço atual (antes do reajuste);
V = variação percentual obtida na forma do item 10 desta cláusula, de modo que (P x V)
significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.
15.5 Qualquer que seja a variação apurada nos termos do item anterior, o percentual de reajuste
máximo a ser aplicado será aquele definido como centro da meta de inflação fixada — pelo
Conselho Monetário Nacional (CMN), nos termos do Decreto n° 3.088, de 21 de junho de 1999 —
para o exercício em que tiverem início seus efeitos financeiros.
15.6 O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito da
CONIRATADA, nos termos do item 4 desta cláusula.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
16.1 O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, conforme art. 65 da Lei
8.666/93, nos seguintes casos:
16.1.1 Unilateralmente pela Administração;
16.1.2 Quando houver modificação para melhor adequação técnica;
16.1.3 Quando necessária à modificação contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta lei.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO FORO
17.1 Elege-se o foro da Justiça Federal de Primeira Instância - Seção Judiciária do Estado do Rio
Grande do Norte - para nele serem dirimidas todas as dúvidas e controvérsias que não
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encontrem solução por acordo entre as partes, sendo este foro irrenunciável pela
CONTRATANTE, diante do que dispõe o art. 109, inciso I da Constituição Federal.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1 E assim, por se acharem justas e contratadas, firmam as partes o presente Termo
Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme, vai
assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

João Câmara/RN, ai de 8(//k0

de 2016.
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