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CONTRATO 656/2022 - SECRETARIA MUNICIPAL OE
FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

PREGÃO ELETRÔNICO 50/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 19615/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N» 164/2021

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BALSAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO
TRIBUTÁRIA E A EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E
SERVIÇOS EIRELI.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS. PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA, com sede na Praça Prof. Joca Rego, 121,
Balsas-MA, inscrita no CNPJ sob o N°; 06.441.430/0001*25, neste ato representada pela Secretária
de Finanças, Planejamento e Gestão Tributána, Sra. CAMILA FERREIRA COSTA, portadora do CPF
N" 002.231.343-50, residente e domiciliada na Cidade de Balsas, a seguir denominado
CONTRATANTE, e a empresa BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o
n® 20.928.415/0001-37, situada na Avenida Jerônimo De Albuquerque Maranhão, N® 3, sala 205,
Bairro Recanto Dos Vinhais, CEP: 65.070-076, na cidade de São Luis -MA. neste ato representada
pelo SR. RAFAEL ARANHA ARAÚJO, inscrito no CPF sob O N® 035,722.083-86 a seguir
denominada CONTRATADA, lendo em vista o que consta no Processo n° 19615/2021 e em
observância às disposições da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n® 10.520, de 17 de julho
de 2002 e na Lei n® 8.078. de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto Municipal n® 006
de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contraio, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO
N® 50/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1.0 objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de pessoa jurídica com
capacidade técnica e legal para prestação de serviços de mão de obra para “auxiliar de
manutenção predial e Instalações’’, “artífice em manutenção predial e instalações” e
“agente de recepção e portaria”, compreendendo o fornecimento de mão de obra e
uniformes necessários à execução dos serviços, no município de Balsas^A, conforme
espeoificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Editai.

1.2. Por possuir obrigações de fazer e necessidades permanentes, o presente objeto qualífica-se
como serviço de natureza contínua, razão pela qual poderá ter sua duração prorrogada por iguais
e sucessivos períodos, limitada a 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, tl, da Lei. 8.666/93.

1.3. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico, identificado no preâmbulo
e à proposta vencedora, independentemenle de transcrição.

1.4. Descrição do objeto:
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Em anexo.

2. CLAUSULA segunda - VIGÊNCIA

2.1. 0 presente contrato inidar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 12 (doze) meses.

2.2. Por qualificar-se como serviço de natureza contínua, o contrato poderá ter sua vigência
prorrogada por iguais e sucessivos períodos, limitada a 60 (sessenta) meses, nos termos do art.
57. il, da Lei. 8.666/93.

2.3. À Administração reserva-se o direito unilateral de. a qualquer momento, rescindir o Contrato,
nos casos e formas previstas nos Art. 78 a 80 da lei 8.666/93 e alterações posteriores.

3. CLÁUSUU TERCEIRA - PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 3.045.254,40 (três milhões quarenta e
cinco mil duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes
da execução contratual, 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. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. A despesa com os serviços de mão de obra para “auxiliar de manutenção predial e
instalações”, “artífice em manutenção predial e instalações" e "agente de recepção e portaria",
deste correrá a conta dos reoirsos orçamentários, conforme documento expedido pela
Contabilidade do Município, para o exercício do ano 2022;

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. PLANEJAMENTO E GESTÃO
TRIBITÁRIA
Ação
Função; 04
Sbfunção: 122
Programa: 0051
Projeto / Atividade / Oper. Especial: 2-014
04.122.0051.2-014-MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS. CPL, SETOR DE COMPRAS
CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO.
Natureza da Despesa
3.3.90.37.00.00 - Locação de Mão-de-Obra
Fonte de Recursos
500 Recursos não Vinculados de Impostos
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5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO.

5.1. 0 prazo aDmum para o pagamento não é superior a 30 (trinta) dias a partir da data da
apresentação da fatura de acordo com a Lei 8.666/93, art. 40, inciso XIV, alínea V).

5.2.0 paganííento será efetuado referente a realização dos serviços de mão de obra para “auxiliar
de manutenção predial e instalações’, “artífice em manutenção predial e instalações” e “agente de
recepção e portaria", após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as
obrigações perante o sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões
Negativas de Débitos com a Previdência Social, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas,
devidamente atestadas pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com os
Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta
Positiva com efeito de negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.

5.3. É vedada expressamente a realização de cobranças de forma diversa da estipulada neste
termo de referência, em especial, a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o proteste de
titulo, sob pena de aplicação dos sansões previstas neste instrumento e indenização pelos danos
decorrentes.

5.4. Nenhum pagamento será efetuado ao cxmtratado caso o mesmo se encontre em situação
irregular perante a Previdência Social (INSS), o Fundo de Garantia sobre o Tempo de Serviço
(FGTS), Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) e os Tributos Federais, conforme item
5.2.

6. CLÁUSULA SEXTA > DA REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS

6.1. Os preços contratados poderão ser repactuados, observado o inlerregno mínimo de 12 (doze)
meses, a contar da data do Acordo, Convenção. Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalente
(referente à mão de obra deste objeto) vigente à época da apresentação da proposta final no
procedimento licitatório, cabendo à CONTRATADA apresentar, junto à solicitação, a devida
justificativa e demonstração analítica da variação dos componentes de custo do Contrato, por meio
de apresentação de planilha de custos e formação de preços e do novo acordo, convenção ou
dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, com a comprovação de registro nos órgãos
competentes, para análise e aprovação do CONTRATANTE;

6.2. Considera-se como data da proposta, a data do início da vigência do acordo, convenção ou
dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, que estipular o salário vigente à época da
apresentação da proposta;

6.3. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do
fato gerador que deu ensejo à última repactuação;

6.4. Não será admitida a inclusão, por ocasião da repactuação, de qualquer item de custo não
previsto nos componentes apresentados originariamente, exceto quando se tomarem obrigatórios
por força de instrumento legai, sentença normativa, acordo/ convenção/dissídio coletivo;
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6.5. A proposta de repactuação dependerá de iniciativa da Contratada, observados os teimos
exigidos e deverá ser apresentada antes da assinatura do termo de prorrogação de vigência do
contrato ou, se for o caso, do encerramento do ajuste, sob pena de predusão do direito de
repactuar;

6.6. Nos casos em que o acordo, convenção ou dissídio coletivo da categoria não houver sido
homoiogado até a data da assinatura do termo de prorrogação da vigência do contrato, a
Contratada deverá, sob pena de predusão, ressalvar, no termo aditivo de prorrogação, o seu
direito a repactuar. A partir da ressalva, a formalização do pedido de repactuação deverá ocorrer
até a data da assinatura do termo de prorrogação subsequente;

6.7. A inércia da Contratada em ressaivar seu direito ou em solicitar a repactuação, antes do prazo
estipulado, impiicará a predusão do direito à repactuação;

6.8. Autorizada a repactuação pela Prefeitura Municipal de Balsas, o pagamento da diferença
entre o valor repactuado e o anteriormente praticado, relativo aos serviços já prestados, será
efetuado mediante a apresentação de fatura distinta da apresentada mensaimente;

6.9. A repactuação que ocorrer a partir do segundo ano de vigência do Contrato, terá o percentual
do item aviso prévio suprimido da planilha de custos e de formação de preços que subsidiará a
repactuação, devido o percentual ser pago integralmente no primeiro ano do Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO, LOCAL, PRAZO, ENTREGA E RECEBIMENTO DO
OBJETO.

7.1. Os serviços de mão de obra para “auxiliar de manutenção predial e instalações", “artífice em
manutenção predial e instalações” e “agente de recepção e portaria”, serão realizados após a
requisição da Central de Compras, sendo que o objeto deste será pedido conforme necessidade
da Secretaria Municipal de Finanças, conforme solicitação dos setores responsáveis.

7.2. A Contratada iniciará a execução dos serviços em até 30 (trinta) dias após o recebimento da
ordem de serviço emitida pela Prefeitura Municipal de Balsas.

7.3. A Contratada fica obrigada a encaminhar comunicação formal à Prefeitura Municipal de
Balsas, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após receber a ordem de serviço, informando qualquer
fato que a impossibilite de iniciar a execução do serviço no prazo estipulado na ordem de serviço.

7.4. Se, a qualquer tempo, durante a execução do contrato, ocorrer eventos que impeça a
realização dos serviços dentro do prazo, a contratada deverá notificar previamente a secretaria
solicitante, por esoito, do motivo da demora, sua provável duração e sua(s) causa(s). Logo após
0 recebimento do aviso da Contratada, a secretaria solicitante deverá avaliar a situação e poderá,
a seu critério, pronogar o prazo estabelecido.

7.5. Se a Contratada descumprir qualquer prazo contratual, a secretaria solicitante, poderá, sem
prejuízo de outras medidas prevista no Contrato, ou na Lei n° 8.666/93, deduzir do preço
contratual, a título de multa, o valor equivalente a 0,1% (um décimo por cento) do preço da
realização do senriços por dia de atraso, até que sejam cumpridos a entrega, respeitando o limite
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de 10% (dez porcento) do valor contratual desta aquisição, quando a secretaria solicítante deverá
rescindir o Contrato, aplicando à Contratada a pena de suspensão temporária de lidtar e
impedimento de contratar com o Município.

7.6. O objeto desta licitação deverá ser realizado pela CONTRATADA nas unidades de
atendimento, indicados nas ordens de serviços expedidas pela Prefeitura Municipal de Balsas.

7.7. Os serviços de mão de obra para “auxiliar de manutenção predial e instalações", “artífice em
manutenção predial e instalações’ e “agente de recepção e portaria", deverão ser realizados de
acordo com as ordens de serviços e se obriga a providenciar ás suas expensas CIF, a substituição
de qualquer parte do objeto solicitado pelas a secretaria solicitante no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, no endereço indicado nas ordens de serviços, deste que:

a) Não atenda as especificações do termo de referência;
b) Seja recusada pela Comissão de Recebimento da Central de Compras;
c) Apresente falta quando da sua utilização.

7.8. No caso de não serem tomadas providências dentro de 30 (trinta) dias da solicitação para
substituição mencionada no parágrafo anterior, a secretaria solicitante, poderá adotar as medidas
que julgar necessárias, por conta e risco da firma fornecedora sem prejuízo de outros direitos que
lhe caibam.

7.9. Em caso dos serviços de mão de obra para “auxiliar de manutenção predial e instalações",
"artífice em manutenção predial e instalações" e “agente de recepção e portaria", estar em
desacordo com as especificações licitadas, todas as despesas correrão por conta da
CONTRATADA.

8. CUÚSULA OITAVA > FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização/ gestão da execução dos serviços de mão de obra para “auxiliar de
manutenção predial e instalações”, “artífice em manutenção predial e instalações” e
“agente de recepção e portaria”, estará a cargo da Secretaria Municipal de Finanças, por
intennédio da servidora: Maria de Nazaré Sousa de Abreu Mat. 3278-1, designada para tal
finalidade, nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRADA

9.1. Ter o objeto deste íemio disponível, para fornecimento assim que a Contratante solicitar;

9.2. Manter durante o período contratual, as exigências de habilitação e qualificação exigidas;

9.3. Aceitar, nos termos da Lei 8.666/93, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contato;
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9.4. Prestar os esclarecimentos desejados, bem como, comunicar ao Conb^tante, quaisquer fatos
e/ou anormalidades que por ventura possam prejudicar o perfeito andamento ou o resultado final
dos serviços contratados.

9.5. Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos serviços
contratados;

9.6. Responsabilizar-se pela observância às leis, decretos, regulamentos, portarias e demais
normas legais, direta e indiretamente aplicáveis ao contato;

9.7. Cumprir fielmente as disposições deste Termo de Referência;

9.8. Executar os servi^s nos termos propostos, assumindo inteira responsabilidade pelo fiel
cumprimento das obrigações pactuadas, utilizando materiais de segurança, indispensáveis à boa
execução dos serviços;

9.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciáríos, fiscais e comerciais,
resultantes da execução dos serviços;

9.10. Responsabilizar-se civil, administrativa e penalmente, sob as penas da lei por quaisquer
danos e/ou prejuízos materiais ou pessoais que venha a causar e/ou causados pelos seus
empregados ou prepostos, a Prefeitura Municipal de Balsas ou a terceiros;

9.11. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto do presente termo quando se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou dos materiais empregados, nos termos do art. 69, da Lei n° 8.666/93;

9.12. Manter a disciplina dos locais de serviço, providenciando,  no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas, a saída do funcionário considerado de conduta incompatível com o serviço;

9.13. Manter o pessoal uniformizado, identificando-os através de crachá, com fotografia recente;

9.14. Identificar todos os equipamentos e utensílios de sua propriedade, para que não possam
ser confundidos com os da Prefeitura Municipal de Balsas;

9.15. Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e pontualidade de seu pessoal, bem como
as possíveis ocorrências;

9.16. Manter materiais de primeiros socorros exigidos pela legislação trabalhista;

9.17. Executar outras atividades que porventura sejam necessárias à boa execução dos serviços;

9.18. Efetuar o pagamento mensal dos empregados postos à disposição da Prefeitura Municipal
de Balsas, obedecendo aos prazos disposto na Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho
vigente;
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9.19. Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da
execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos,
indenizações, vales-refeições, vales- transportes e outras que porventura venham a ser criadas e
exigidas pelo Governo;

9.20. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, índusive de acesso às
dependências da Prefeitura Municipal de Balsas;

9.21. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da Prefeitura
Municipal de Balsas, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou doio, durante a prestação
do serviço;

9.22. Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação dos serviços,
verificando as condições em que os mesmos estão sendo prestados:

9.23. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados
quando da execução do serviço objeto;

9.24. Selecionar e treinar adequadamente os empregados alocados à prestação dos serviços,
observando a comprovação dos atestados de boa conduta e de idoneidade moral;

9.25. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estab^ecidas na legislação
específica de acidentes de trabalho, quando, em o(X)tTência da espécie, forem vítimas os seus
empregados durante a prestação do serviço, ainda que acontecido nas dependências da Prefeitura
Municipal de Balsas;

9.26. Manter sede, filial ou escritório nas cidades de Balsas/MA, com capacidade operacional
para receber e solucionar qualquer demanda da administração, bem como realizar todos os
procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários;

9.27. A contratada deverá efetuar a reposição da mão de obra no local de prestação de serviços,
em caráter imediato, em eventual ausência:

9.28. Se necessário for, e a critério do Prefeitura Municipal de Balsas, poderá ser solicitada a
execução dos serviços em dias e horários distintos ao de funcionamento do órgão, desde que
comunicado previamente à CONTRATADA;

9.29. Os serviços especificados no objeto deste Termo de Referência, não excluem outros
similares que porventura se façam necessários para boa execução das tarefas, ora mencionados;

9.30. É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução dos serviços objeto deste
Termo de Referência;

9.31. A contratada deverá indicar, por escrito, antes do início da prestação dos serviços, o(s)
nome(s) do(s) representante (s), (preposto) da Empresa, que responderá (ão) em tempo integral
pelos mesmos junto a Prefeitura Municipal de Balsas;
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9.32. A contratada deverá apresentar à Prefeitura Municipal de Balsas qualquer documentação
inerente ao contrato, quando solicitada pelo mesmo;

9.33. Promover treinamento e reciclagem dos ftjncionários envolvidos na execução dos serviços,
de acordo com as necessidades da contratante;

9.34. É de responsabilidade da contratada os danos causados ao patrimônio da Prefeitura
Municipal de Balsas, por negligência, imprudência ou imperícia dos seus empregados, devendo
ressarcir à Prefeitura Municipal de Balsas, em conformidade com o prazo defiiido peto mesmo, pw
ocasião da ocorrência, a seu exclusivo critério, a partir do momento do recebimento da
comunicação escrita por parte da Prefeitura Municipal de Balsas

9.35. Orientar seus empregados sobre as práticas de boa conduta e educação no ambiente de
trabalho;

9.36. Em um prazo de até 15 (quinze) dias após a solicitação da Diretoria Administrativa, a
CONTRATADA deverá fornecer uniforme e EPrs, adequados aos profissionais a serem alocados
nos respectivos postos de trabalho;

9.37. Controlar rigorosamente a entrega dos uniformes, fornecendo-os em conformidade com a
numeração da vestimenta/calçado adequada de cada um de seus empregados, de acordo com
legislação trabalhista.

9.38. O Preposto da CONTRATADA deverá acompanhar e ftcalizar os serviços, por conta da
CONTRATADA, verifcando e confrolando cada item deste Termo de Referência, como:

9.39. Uniforme limpo e sapatos engraxados, barba, cabelo e unhas de\^damente asseados;

9.40. Utilização de crachá:

9.41. Zelar pela segurança pessoal e coletiva, utilizando equipamentos próprtos quando da
execução dos serviços, inclusive Equipamentos de Proteção Individual (EPrs);

9.42. No decorrer da execução do presente objeto, caso seja rescindido algum conb^ato de
«■abalho entre a CONTRATADA e o funcionário lotado nas dependências da Prefeitura Municipal
de Balsas, os documentos da referida rescisão deverão ser apresentados à CONTRATANTE, bem
como informado o funcionário que o substituirá;

9.43. A contratada, ao término da vigência do contrato ffmado com a Prefeitura Municipal de
Balsas deverá apresentar os comprovantes de quitação das verbas rescisórias trabalhistas.

9.44. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos báskx)s dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
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9.45. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja fàmíliar de agente
público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos
do artigo V do Decreto n” 7.203, de 2010;

9.46. As empresas contratadas que sejam regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
deverão apresentar a seguinte documentação no primeiro mês de prestação dos serviços,
conforme alínea "g” do item 10.1 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MPn. 5/2017:

9.47. Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, salário, horário do
posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for
0 caso;

9.48. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos
responsáveis térmicos pela execução dos serviços, quando for o caso, de\ridamente assinada pela
contratada;

9.49. Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços:

9.50. Declaração de responsabilidade exdusiva da contratada sobre a quitação dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contraio;

9.51. Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada novo empregado
que se vincule à prestação do contrato administrativo. De igual modo, o desligamento de
empregados no curso do contrato de prestação de serviços deve ser devidamente comunicado,
com toda a documentação pertinente ao empregado dispensado, à semelhança do que se exige
quando do encerramento do contrato administrativo.

9.52. Apresentar relação mensal dos empregados que expressamente optarem por não receber
0 vale transporte.

9.53. A empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT
deverá entregar ao setor responsável pelo atesto das notas fiscais, até o dia trinta do mês seguinte
ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à
Seguridade Social; 2] certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3)
certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do domícnío
ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas - CNDT.

9.54. Responsabilizar-se peto cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção,
Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo ccxitrato, por todas
as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação
especifica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;

9.55. Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as disposições contidas
em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, de
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obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, ou que
estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos
sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da
atividade.

9.56. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual
mediante depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador, em agência situada na
localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços, de modo a possibilitar
a conferência do pagamento por parte da Contratante. Em caso de impossibilidade de
cumprimento desta disposição, a contratada deverá apresentar justificativa, a fim de que a
Administração analise sua plausibilidade e possa verificar a realização do pagamento.

9.57. Autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o
desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas
diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando
não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da
regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

9.58. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração (ex.;
por falta da documentação pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos e
guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do
Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das
demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.

9.59. Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus serviços
no turno imediatamente subsequente;

9.60. Viabilizar o acesso de seus empregados via internet, por meio de senha própria, aos
sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas
contribuições previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados
do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado;

9.61. Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os
empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do inicio da prestação dos serviços
ou da admissão do empregado;

9.62. Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de
recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível;

9.63. Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das
obrigações previdenciárias. do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento
dos salários e demais benefícios trabalhistas dos empregados colocados à disposição da
Contratante;

9.64. A ausência da documentação pertinente ou da comprovação do cumprimento das
obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS implicará a retenção do pagamento
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da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia comunicação, até
que a situação seja regularizada, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;

9.65. UHrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicação mencionada no
subitem anterior, sem a regularização da falta, a Administração poderá efetuar o pagamento das
obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos
serviços objeto do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;

9.66. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pela contratante
para acompanhar o pagamento das respectivas verbas:

9.67. Não beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções
previstas no § 5®-C do art. 18 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006;

9.68. Comunicar formatmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação de
serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções previstas no § 5°-C do art. 18 da
Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins de exdusào obrigatória do
Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do art.17, XII,
art.30, §1®, II e do art. 31, II, todos da LC123, de 2006;

9.69. Para efeito de comprovação da comunicação, a contratada deverá apresentar cópia do
ofício enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento,
comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra,
até 0 último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação;

9.70. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los,
caso 0 previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto
da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1® do art. 57 da
Lei n® 8.666, de 1993;

9.71. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens
de terceiros;

9.72. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato;

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

9.74. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato:

9
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10. CLÁUSULA DÉCIMA > OBRIGAÇÕES DA CONTRANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem
como 0 nome dos empregados evenhjalmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de
comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o quai
0 trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista;

10.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas neste Termo de Referência:

10.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Físcal/Fatura da contratada,
no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n, 5/2017;

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

10.8. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação
previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

10.9. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação
à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.10. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.11. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações trabalhistas,
previdenciárias e para com o FGTS, especialmente:

10.12. A concessão de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem como de
auxilio- transporte, auxílio-alimentaçâo e auxílio-saúde, quando for devido:

10.13. O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos empregados que
efetivamente participem da execução dos serviços contratados, a fim de verificar qualquer
irregularidade;
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10.14. 0 pagamento de obrigações trabalhistas e prevídenciárias dos empregados dispensados
até a data da extinção do contrato;

10.15. Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado na
prestação dos serviços no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, após a extinção
ou rescisão do contrato:

10.16. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços
objeto do contrato;

10.17. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos senriços, após seu recebimento;

10.18. Arquivar, entre outros documentos, projetos, *as built", especificações técnicas,
orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas
após 0 recebimento do serviço e notificações expedidas;

10.19. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado
da preferência estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n® 8.666, de 1993.

10.20. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações,
apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de segurança e
saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela
designado.

10.21. Expedir Ordem de Serviços, após emissão da Nota de Empenho e assinatura do Termo
Contratual para que a Contratada adote todas as medidas e ações que assegurem a realização
dos serviços contratados.

10.22. Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada, nos locais onde se fizerem
necessários os serviços;

10.23. Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços;

10.24. Registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços contratados,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou irregularidades observadas;

10.25. Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com o estabelecido no Contrato;

10.26. Efetuar a tiscalização da execução do objeto nos termos do art 67 da Lei 8.666/93,
aplicável subsídíariamente.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n® 8.666/1993 que será aplicada deforma
subsidiaria, conforme define o art 9® da 10.520/10, o licitante/adjudicatário que:

PfBça Prof. Joca Rego - Centro - Balsas - Maranhão - 65800-000
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a) Não assinar 0 termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;

b) Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível:

c) Apresentar documentação falsa;

d) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

e) Ensejar o retardamento da execução do objeto;

f) Não mantiver a proposta:

g) Cometer fraude fiscal;

h) Comportar-se de modo inidôneo;

11.2. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame
sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia
de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. N° 86, da Lei N® 8666/93.

11.3. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a
Prefeitura Municipal de Balsas-MA, e poderá cumular com as demais sanções administrativas,
inclusive com as multas previstas.

11.4. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à
vencedora, as seguintes sanções administraüvas, nos termos do artigo N® 87, da Lei N® 8.666/93;

a) Advertência por escrito;

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20®/o (vinte por cento)
sobre o valor total do contrato:

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de Balsas-MA, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da
Prefeitura Municipal de Balsas-MA, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a
penalidade 05 (cinco) anos;

e) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. N® 87 da Lei N° 8.666/93,
c/c art. N® 7® da Lei N° 10.520/02 e art. N® 14 do Decreto N® 3.555/00.

11.5. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar
da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo
encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo
prazo.

11.6. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de Balsas-MA as sanções
administrativas previstas neste teimo de referência, inclusive a reabilitação perante a
Administração Pública.
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11.7. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer
observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto
padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto
contratual.

I - PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRÁTICAS;

a) PRÁTICA CORRUPTA; Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na
execução do contrato;

b) PRÁTICA FRAUDULENTA; A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influ^cíar
0 processo de licitação ou de execução do contrato:

c) PRÁTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes,
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do ó^âo licitador, visando
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d| PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatórío ou
afetar a execução do contrato,

e) PRÁTICA OBSTRUTIVA; Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista adma; atos cuja intenção seja
impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover
inspeção.

12. CLÁUSUU 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 n® 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 n® 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei n® 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS
SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
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12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionarou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contraUial sob alegação de inadlmplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n" 8.666, de
1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contrattjais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

14.3. 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.

15. CLÁUSULA DÉCtMA QUINTA • DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas
na Lei n® 8.666, de 1993, na Lei n® 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e
contratos administ^tivos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078,
de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBUCAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial do Municipio, no prazo previsto na Lei n® 8.666, de 1993.

17. CLÁUSUU DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

17.1. É eleito 0 Foro da Comarca de Balsas-MA para dirimir os litigios que decorrerem da
execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, ccxiforme
art. 55, §2® da Lei n® 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas)
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

f
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PREFEITURA DE

BAl SASContmua a construçio da Cidade que queronot

ANEXO I
SEOIETARIA MUNIOPAL DE FINANÇAS

VAL VALDESCRIÇAO DO SERVIÇOITEM LOCAI UNIO QOANT QUANT.
MESES

V.TOTALUNH MENSAL

Manutenção (Artífice de
Manutenção)

Ba)sas/MA1.1 30 80.974.S0 12 971.694,00posto 2.699,15

Limpeza e CortservaçSo (Servente de
limpeza)

Balsas/MA1.2 30 80.845,50posto 12 970.146,002.694,85

Recepção (Recepcionista 44h
semanais)

Balsas/MA1.3 posto 30 91.951,20 12 1.103.414,403.065,04

TOTAL 3.04SJS4,40
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