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TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE

OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

CONTRATO N° 18/2016
PROCESSO N º  23192.34625.2016-36
DISPENSA DE REMANESCENTE DE LICITAÇÃO  N° 45/2016
UASG N° 158492
SERVIÇO CONTINUADO

TERMO  DE  CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE

SERVIÇOS  Nº  18/2016,  QUE FAZEM ENTRE SI A

UNIÃO,  POR  INTERMÉDIO  DO  INSTITUTO

FEDERAL  DE  EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA  E

TECNOLOGIA  DE  MATO  GROSSO  CAMPUS

CAMPO  NOVO  DO  PARECIS  E  A  EMPRESA

SHEKINAH  CONSTRUÇÕES  E  SERVIÇOS

EIRELLI-EPP.

A União, por intermédio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso Campus
Campo Novo do Parecis, com sede na Rodovia MT 235, Km 12, Zona Rural, na cidade de Campo Novo do
Parecis, MT, inscrito no CNPJ sob o nº 10.784.782/0011-22, neste ato representado pelo  Diretor Geral Fábio
Luís Bezerra, nomeado pela  Portaria nº 755, de 28 de abril de 2014, publicada no DOU de 29 de abril de 2014,
doravante  denominada  CONTRATANTE,  e  a  empresa  SHEKINAH  CONSTRUÇÕES  E  SERVIÇOS
EIRELLI-EPP, inscrita no CNPJ Nº03.761.180/0001-12, cujo nome fantasia é Shekinah Serviços,  situada a
Rua Jequié, nº 6730, bairro: Cuniã, na cidade de Porto Velho - RO, CEP 76.824-432, telefone (69) 3015-1851 /
3226-1852 / 3214-8244, E-mail shekinahservicos1@gmail.com, titular de conta corrente nº 21.210-5, na agência
3231-X  do  Banco  do  Brasil,  neste  ato  representada  pelo  Sr.(a)  DARTAGNAN  DONOSO,  Empresário,
brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de Porto Velho/RO, CEP 78360-000, telefone (69) 99200-
2770 / 99960-3282, CPF nº 325.426.152-68, RG n° 1042055 SSP/RO tendo em vista o que consta no Processo nº
23192.34625.2016-36 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº
10.520,  de  17  de  julho  de  2002,  do  Decreto  nº  2.271,  de  7  de  julho  de  1997  e  da  Instrução  Normativa
SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do Pregão nº 08/2016, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação  de empresa especializada, para prestação de  Serviços
Terceirizados de natureza contínua de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de materiais e
equipamentos para atender o campus Campo Novo do Parecis, do Instituto Federal de Educação, Ciência e
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Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência,
anexo do Edital.

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

1.3. Objeto da contratação:

GRUPO 1- CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS

Grupo ITEM TIPO DE ÁREA
TOTAL DA ÁREA

(m2)
PRODUTIVIDADE  

1

1 Área interna 2827,54 390,18

2 Área interna - Laboratórios 1454,15 659,67

3 Área Interna - banheiro 585,86 595,79

4 Área externa 4713,28 780,35

5 Esquadrias faces internas/externas 2420,82 3300

1.4. Dos materiais e equipamentos:

1.4.1. Campus Campo Novo do Parecis

MATERIAIS

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA
UNIDADE

FORNECIMENTO
QUANT. PERIODO

1
Água Sanitária, solução aquosa, a base de

hipoclorito sódio ou cálcio.
agifacil Galão de 5 litros 10 mensal

2 Álcool Etílico para limpeza. agipro Litro 10 mensal

3
Balde com capacidade de 10 litros, com cabo

de metal (preto)
planew unidade 17 semestral

4 Cera líquida incolor e sem perfume. agipro Galão de 5 litros 8 mensal

5 Desentupidor de vaso sanitário. Unidade 3 anual

6 Desinfetante líquido agipro Galão de 5 litros 12 mensal

7 Desodorizador de ambiente em aerossol. ultra fresh Unidade 20 mensal

8 Desodorizador sanitário com suporte plástico. harpic Unidade 100 mensal

9 Detergente líquido agipro Galão de 5 litros 4 mensal

10 Espanador de fibras sintetica odim 4 semestral

11 Esponja para limpeza; tipo dupla face. bettanin Unidade 100 mensal

12 Extensão elétrica com 50 metros de extensão. pial Unidade 2 semestral

13 Flanela tamanho médio, amarela. algo bom Unidade 40 mensal

14
Limpador multiuso para limpar móveis e

equipamentos.
agipro Unidade 80 mensal

15
Mangueira com esguicho e adaptadores para

tamanhos de torneiras diferentes (½ e ¾).
plastibras Unidade 3 semestral

16 Pá de lixo, com cabo comprido. Unidade 5 anual

17 Palha de aço fina. dura brilho Unidade 30 mensal
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18 Palha de aço grossa. inove Unidade 40 mensal

19
Papel higiênico branco, de folha dupla, alta

qualidade.
bio branco

Fardo com 24 rolos de 40
m.

15 mensal

20
Papel toalha branco, folha com alta absorção e

alta qualidade.
bio branco Fardo 8 mensal

21
Pano de chão confeccionado com no mínimo
85% de algodão medindo 78x88 cm, sendo

ideal para o uso de limpeza em geral
algo bom unidade 20 mensal

22 Removedor de manchas encardidos uso facil Galão 5 litros 12 mensal

23
Rodo de 60 cm plástico produzido em

polipropileno, com cabo de rosquear em
madeira resistente

puxagua unidade 20 mensal

24 Sabão em barra glicerinado. sol Pacote com 5 unidades 6 mensal

25 Sabão em pó, granulado. sol Quilo 120 mensal

26 Sabonete liquido para mãos. solf one Litro 20 mensal

27 Saco plástico para lixo de 30 litros. vaplast Fardo com 100 unidades 2 mensal

28 Saco plástico para lixo de 50 litros. vaplast Fardo com 100 unidades 3 mensal

29 Saco plástico para lixo de 100 litros. vaplast Fardo com 100 unidades 3 mensal

30 Saponáceo liquido. assolan Unidade 10 mensal

31 Solução de limpeza para vidros. glass Litro 10 mensal

33 Vassoura com cabo rosqueável. plastigra Unidade 30 trimestral

34 Vassoura de esfregar com cabo plastigra Unidade 10 trimestral

35
Vassoura lavatina (para limpeza de aparelho

sanitário)
odim unidade 10 trimestral

36 Vassoura limpa teto odim unidade 15 anual

37
Vassoura para uso doméstico, de pelo com

cabo rosqueável.
odim Unidade 30 trimestral

38 Vassourão gari nylon de 40 cm com cabo plastigra Unidade 10 trimestral

39 Escova de lavar roupa plastigra unidade 10 bimestral

EQUIPAMENTOS

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA
UNIDADE

FORNECIMENTO
QUANT. PERIODO

1 Enceradeira elétrica com discos removíveis Cleaner unidade 2 anual

2 caixa d'água de 500 litros fortlev unidade 5 anual

3 Lavadoura de alta pressão industrial Karcher Standard unidade 2 anual

4 Escada de alumínio, 7 degraus Mor unidade 5 anual

Nota 1: Nas periodicidades para substituição ou reposição dos materiais, foram considerados o desgaste natural e suas condições normais de
uso.

Nota 2: Em caso de extravio, excesso, mau uso, sinistros, imperícia, entre outros, os materiais serão substituídos imediatamente após a sua
falta.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de 07/11/2016 e
encerramento em 07/11/2017, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o  limite de 54 (cinquenta e
quatro) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
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2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço;

2.1.3.  O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e

2.1.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.

2.1.5. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante a celebração de termo aditivo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor mensal da contratação é de R$ 50.854,34 (cinquenta mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e
trinta e quatro centavos), perfazendo o valor total de R$ 610.252,08 (seissentos e dez mil, duzentos e cinquenta e
dois reais e oito centavos).

3.2.  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.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão
dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no
orçamento da União, para o exercício de 2016, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 158492/26414 

Fonte: 0112000000

Programa de Trabalho:108871

Elemento de Despesa: 339037-02

PI: L20RLP0101N

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma
natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro. 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1.  O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura contendo  o detalhamento dos serviços executados e os materiais empregados, através de ordem
bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

5.2. 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.

5.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de  05 (cinco.) dias, contado da data final do
período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir, devendo estar acompanhada dos
documentos mencionados no §1º do art. 36 da IN/SLTI nº 02, de 2008.

5.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, condicionado
este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente
prestados, devidamente acompanhada das comprovações mencionadas no §1º do art. 36, da IN/SLTI nº 02, de
2008. 

5.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou ainda,
circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente
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de penalidade imposta ou inadimplência, 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.

5.6. Caso se constate o descumprimento de obrigações trabalhistas ou da manutenção das condições exigidas
para habilitação poderá ser concedido um prazo para que a Contratada regularize suas obrigações, quando não se
identificar má-fé ou a incapacidade de corrigir a situação.

5.6.1. Não  sendo  regularizada  a  situação  da  Contratada  no  prazo  concedido, ou  nos  casos  em  que
identificada má-fé, se não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração, 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. 

5.7. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, será efetuada a retenção
ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se
constate que a Contratada:

5.7.1.  não produziu os resultados acordados;

5.7.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.7.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-
os com qualidade ou quantidade inferior à demandada,

5.8. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.9. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das
condições de habilitação exigidas no edital. 

5.10. Constatando-se,  junto  ao  SICAF, a  situação  de  irregularidade  da  contratada,  será  providenciada  sua
advertência,  por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias,  regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

5.11. 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  pertinentes  e
necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  

5.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 

5.13. Havendo a efetiva 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.  

5.14. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância,
devidamente  justificado,  em qualquer  caso,  pela  máxima  autoridade  da  contratante,  não  será  rescindido  o
contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF. 

5.15. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a
prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993.

5.15.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, exclusivamente para as atividades de
prestação de serviços previstas  no §5º-C,  do artigo 18, da LC 123, de 2006, não sofrerá a  retenção
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, observando-se as exceções
nele previstas. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de
documento  oficial,  de  que  faz  jus  ao  tratamento  tributário  favorecido  previsto  na  referida  Lei
Complementar. 
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5.16. 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 efetivo 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 efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)

     

I = (6/100)

     365
I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

6. CLÁUSULA SEXTA – REPACTUAÇÃO

6.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado pela CONTRATADA e
observado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado na forma apresentada no subitem que se seguirá, o valor
consignado neste Termo de Contrato será repactuado, competindo à CONTRATADA justificar e comprovar a
variação dos custos, apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação
da CONTRATANTE, na forma  estatuída no Decreto n° 2.271, de 1997, e nas disposições aplicáveis da Instrução
Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 2008.

6.2. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em respeito ao princípio da
anualidade  do reajustamento 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.

6.3. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado:

6.3.1. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a partir dos
efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época da apresentação
da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;

6.3.2. Para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que estejam diretamente
vinculados ao valor de preço público (tarifa): do último reajuste aprovado por autoridade governamental
ou realizado por determinação legal ou normativa;

6.3.3. Para os  demais  custos,  sujeitos  à  variação  de  preços do mercado:  a  partir  da data limite para
apresentação das propostas constante do Edital.

6.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será computado da última repactuação
correspondente à mesma parcela objeto de nova solicitação. Entende-se como última repactuação, a data em que
iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada. 

6.5. O  prazo  para  a  CONTRATADA solicitar  a  repactuação  encerra-se  na  data  da  prorrogação  contratual
subsequente ao novo acordo,  dissídio ou convenção coletiva que fixar  os novos custos de mão de obra da
categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso não
haja prorrogação.

6.6. Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrerá
a preclusão do direito à repactuação.

6.7. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só poderá ser pleiteada
após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado:
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6.7.1. da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos decorrentes
de mão de obra;

6.7.2. do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinação legal ou
normativa,  para  os  insumos  discriminados  na  planilha  de  custos  e  formação  de  preços  que  estejam
diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa);

6.7.3. do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em relação aos custos
sujeitos à variação de preços do mercado;

6.8. Caso,  na  data  da  prorrogação  contratual,  ainda  não  tenha  sido  celebrado  o  novo  acordo,  dissídio  ou
convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível à CONTRATANTE ou à CONTRATADA
proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o
direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão. 

6.9. Quando  a  contratação  envolver  mais  de  uma  categoria  profissional,  com  datas  base  diferenciadas,  a
repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas
das categorias envolvidas na contratação.

6.10. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto
quando  se  tornarem  obrigatórios  por  força  de  instrumento  legal,  sentença  normativa,  acordo  coletivo  ou
convenção coletiva. 

6.11. A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em acordos e convenções coletivas que não
tratem de matéria trabalhista.

6.12. Quando a repactuação referir-se aos custos da mão de obra, a CONTRATADA efetuará a comprovação da
variação  dos custos  dos serviços  por meio  de  Planilha  de  Custos  e  Formação de  Preços,  acompanhada da
apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria profissional abrangida pelo contrato.

6.13. Quando a repactuação referir-se aos demais custos, a CONTRATADA demonstrará a variação por meio de
Planilha de Custos e Formação de Preços e comprovará o aumento dos preços de mercado dos itens abrangidos,
considerando-se:

6.13.1. os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;

6.13.2. as particularidades do contrato em vigência;

6.13.3. a nova planilha com variação dos custos apresentados;

6.13.4. indicadores  setoriais,  tabelas  de  fabricantes,  valores  oficiais  de  referência,  tarifas  públicas  ou
outros equivalentes;

6.13.5. índice específico, setorial ou geral, que retrate a variação dos preços relativos a alguma parcela
dos custos dos serviços, desde que devidamente individualizada na Planilha de Custos e Formação de
Preços da Contratada.

6.13.6. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela
CONTRATADA.

6.14. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se o
seguinte:

6.14.1. a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;

6.14.2. em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade
para concessão das próximas repactuações futuras; ou

6.14.3. em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver
revisão  do  custo  de  mão  de  obra  em que  o  próprio  fato  gerador,  na  forma  de  acordo,  dissídio  ou
convenção coletiva,  ou sentença normativa,  contemplar  data de vigência retroativa,  podendo esta ser
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considerada  para  efeito  de  compensação  do  pagamento  devido,  assim  como  para  a  contagem  da
anualidade em repactuações futuras.

6.15. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas
em relação à diferença porventura existente.

6.16. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias, contados a partir
da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.

6.17. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir os atos ou
apresentar a documentação solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos.

6.18. As  repactuações  serão  formalizadas  por  meio  de  apostilamento,  exceto  quando  coincidirem  com  a
prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ 30.512,60 (trinta mil, quinhentos e doze reais e sessenta
centavos), na modalidade de seguro-garantia, correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor total, no prazo
de 10 (dez) dias, observadas as condições previstas no Edital.

7.2. A garantia prevista em edital 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,  conforme estabelecido  no art.  19-A,  inciso  IV, da  Instrução  Normativa  SLTI/MPOG nº
002/2008, observada a legislação que rege a matéria.

8. CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. O  regime  de  execução  dos  serviços  a  serem executados  pela  CONTRATADA,  os  materiais  que  serão
empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do
Edital.

9. CLÁUSULA  NONA  –  OBRIGAÇÕES  DA  CONTRATANTE  E  DA  CONTRATADA  DA
CONTRATANTE

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

9.2. 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  o  nome  dos  empregados
eventualmente  envolvidos,  e  encaminhando os  apontamentos  à  autoridade  competente  para  as  providências
cabíveis;

9.3.  Notificar  a  Contratada  por  escrito  da  ocorrência  de  eventuais  imperfeições  no  curso  da  execução  dos
serviços, fixando prazo para a sua correção;

9.4  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 qual o trabalho seja prestado e
desde que observado o limite da legislação trabalhista;

9.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Projeto
básico e seus anexos;

9.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da contratada, em conformidade
com o art. 36, §8º da IN SLTI/MPOG N. 02/2008.

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

9.7.1. 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;
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9.7.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

9.7.3.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

9.7.4.  considerar  os  trabalhadores  da  Contratada  como colaboradores  eventuais  do  próprio  órgão  ou
entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

9.8.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, nos termos do
art. 34, §5º, d, I e §8º da IN SLTI/MPOG n. 02/2008.

9.9. Não permitir a contratação de familiar de agente público que preste serviços no órgão ou entidade em que
este exerça cargo em comissão ou função de confiança, conforme disposto no art. 7º do decreto nº 7.203/2010

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.10. Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a alocação dos
empregados necessários  ao perfeito  cumprimento das cláusulas  contratuais,  além de fornecer  os  materiais e
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Projeto Básico
e em sua proposta;

9.11. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
ou dos materiais empregados;

9.12. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;

9.13. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e
17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990),  ficando a Contratante autorizada a
descontar  da  garantia,  caso  exigida  no  Projeto  básico  ,  ou  dos  pagamentos  devidos  à  Contratada,  o  valor
correspondente aos danos sofridos;

9.14.  Utilizar  empregados  habilitados  e  com conhecimentos  básicos  dos  serviços  a  serem executados,  em
conformidade com as normas e determinações em vigor;

9.15. 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 Decreto n° 7.203,
de 2010;

9.16.  Disponibilizar  à  Contratante  os  empregados  devidamente  uniformizados  e  identificados  por  meio  de
crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

9.17. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto neste Projeto Básico,
sem repassar quaisquer custos a estes;

9.18. No primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar a seguinte documentação:

9.18.1 Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, 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 o caso;

9.18.2 Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsáveis
técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada; e

9.18.3. exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços;

9.18.4. 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
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pertinente ao empregado dispensado, à semelhança do que se exige quando do encerramento do contrato
administrativo.

9.19. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a
empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor
responsável pela fiscalização do contrato,  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, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS –
CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.20. Substituir, no prazo de 02 horas,  em caso de eventual  ausência,  tais como, faltas,  férias  e licenças,  o
empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do
Contrato;

9.21. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;

9.22. 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.

9.23. 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. 

9.23.1.  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:

9.23.1.1 relação dos empregados, contendo nome completo,  cargo ou função, 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 o caso;

9.23.1.2 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.

9.24. Autorizar o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º salário e rescisão contratual dos
trabalhadores da contratada, bem como de suas repercussões trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, que serão
depositados  pela  contratante  em conta  depósito  vinculada  específica,  em  nome  do  prestador  dos  serviços,
bloqueada para movimentação, conforme disposto no anexo VII da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de
2008, os quais somente serão liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas condições
estabelecidas §1º, do art. 19-A, da referida norma. 

9.24.1 O montante dos depósitos da conta vinculada será igual ao somatório dos valores das provisões a
seguir discriminadas, incidentes sobre a remuneração, cuja movimentação dependerá de autorização do
órgão ou entidade promotora da licitação e será feita exclusivamente para o pagamento das respectivas
obrigações:

9.24.1.1. 13º (décimo terceiro) salário;

9.24.1.2. Férias e um terço constitucional de férias;

9.24.1.3. Multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa;
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9.245.1.4. Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário, em conformidade com o grau de risco
de acidente de trabalho e as alíquotas de contribuição previstas no art. 22, inciso II, da Lei no 8.212,
de 1991 (Item 12 do Anexo VII da IN SLTI/MPOG n. 02/2008);

9.24.1.5. Os percentuais de provisionamento e a forma de cálculo serão aqueles indicados no Anexo
VII da IN SLTI/MPOG n. 2/2008.

9.24.2. O saldo da conta depósito será remunerado pelo índice de correção da poupança pro rata die,
conforme definido em Termo de Cooperação Técnica firmado entre o promotor desta licitação e instituição
financeira. Eventual alteração da forma de correção implicará a revisão do Termo de Cooperação Técnica.

9.24.3. Os valores referentes às provisões mencionadas neste Projeto básico que sejam retidos por meio
da conta depósito, deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa que vier a prestar
os serviços.

9.24.4 Em caso de cobrança de tarifa ou encargos bancários para operacionalização da conta depósito, os
recursos atinentes a essas despesas serão debitados dos valores depositados.

9.24.5. A empresa contratada poderá solicitar a autorização do órgão ou entidade contratante para utilizar
os valores da conta depósito para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos subitens acima ou
de  eventuais  indenizações  trabalhistas  aos  empregados,  decorrentes  de  situações  ocorridas  durante  a
vigência do contrato.

9.24.5.1. Na situação do subitem acima, a empresa deverá apresentar os documentos comprobatórios
da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento. Somente após a
confirmação  da  ocorrência  da  situação  pela  Administração,  será  expedida  a  autorização  para  a
movimentação  dos  recursos  creditados  na  conta  depósito  vinculada,  que  será  encaminhada  à
Instituição Financeira no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da apresentação dos
documentos comprobatórios pela empresa.

9.24.5.2 A autorização de movimentação deverá especificar  que se destina exclusivamente para o
pagamento  dos  encargos  trabalhistas  ou  de  eventual  indenização  trabalhista  aos  trabalhadores
favorecidos.

9.24.5.3. A empresa deverá apresentar ao órgão ou entidade contratante, no prazo máximo de 3 (três)
dias úteis, contados da movimentação, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a
quitação das obrigações trabalhistas.

9.24.6.  O saldo remanescente dos recursos  depositados  na conta  depósito  será  liberado à  respectiva
titular no momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria correspondente
aos  serviços  contratados,  após  a  comprovação  da  quitação  de  todos  os  encargos  trabalhistas  e
previdenciários relativos ao serviço contratado.

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

9.26. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução
do serviço, conforme descrito neste Projeto Básico;

9.27. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Administração;

9.28. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar
atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência
neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

9.29. Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das informações de seus
interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando,
entre outras, as seguintes medidas:
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9.29.1. 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;

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

9.29.3  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.

9.30. O CONTRATADO deverá manter preposto aceito pela Administração do IFMT Campus Campo Novo do
Parecis e Campus Avançado de Tangará da Serra, durante o período de vigência do contrato, para representá-lo
administrativamente, sempre que for necessário, o qual deverá ser indicado mediante declaração em que deverá
constar o nome completo, nº CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação
profissional. 

9.30.1. O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pela Administração, deverá apresentar-se à
unidade fiscalizadora, em até 5 (cinco) dias úteis, após a assinatura do contrato, para firmar, juntamente
com o servidor designado para esse fim, o Termo de Abertura do Livro de Ocorrências,  destinado a
registrar  as principais ocorrências  durante a execução do contrato,  bem como para tratar  dos demais
assuntos pertinentes à implantação de postos e à execução do contrato, relativos à sua competência.

9.30.2.  O  preposto  deverá  estar  apto  a  esclarecer  as  questões  relacionadas  às  faturas  dos  serviços
prestados.

9.30.3.  A  empresa  orientará  o  seu  preposto  quanto  à  necessidade  de  acatar  as  orientações  da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do
Trabalho;

9.31. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

9.32.  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;

9.33. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz
para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

9.34. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.35. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

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

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

9.37.1.  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 o último dia útil do
mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação.

DISPENSA POR SALDO REMANESCENTE N° 45/2016 -  Ao Pregão Eletronico 08/2016 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campus Campo Novo do Parecis                               12



9.38. 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 o 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 § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.39. Sujeitar-se à retenção da garantia prestada e dos valores das faturas correspondentes a 1 (um) mês de
serviços,  por  ocasião  do  encerramento  da  prestação  dos  serviços  contratados,  podendo  a  Administração
Contratante  utilizá-los  para  o  pagamento  direto  aos  trabalhadores  vinculados  ao  contrato  no  caso  da  não
comprovação (1) do pagamento das respectivas verbas rescisórias ou (2) da realocação dos trabalhadores em
outra  atividade  de  prestação  de  serviços,  nos  termos  do  art.  35,  parágrafo  único  da  Instrução  Normativa
SLTI/MPOG n. 02/2008, igualmente, a Instrução Normativa n. 01/2010, SLTI/MPOG.

9.40. A contratada no momento da assinatura do contrato autoriza a administração contratante a reter. A qualquer
tempo,  a  garantia  na  forma  prevista  na  alínea  “k”  do  inciso  XIX  do  art.  19  da  instrução  Normativa  nº
02/2008/SLTI/MPOG e suas alterações.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada
que:

10.1.1.inexecutar  total  ou  parcialmente  qualquer  das  obrigações  assumidas  em  decorrência  da
contratação;
10.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
10.1.3. Fraudar na execução do contrato;

 10.1.4. Falhar na execução do contrato
10.1.5. comportar-se de modo inidôneo;
10.1.6. Cometer fraude fiscal;
10.1.7. Não mantiver a proposta.

10.2. Comete falta grave, podendo ensejar a rescisão unilateral da avença, sem prejuízo da aplicação de sanção
pecuniária e do impedimento para licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 2002,
aquele que:

a) não promover o recolhimento das contribuições relativas ao FGTS e à Previdência Social exigíveis até
o momento da apresentação da fatura;

b) deixar de realizar pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação no dia fixado.

10.3.  A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

10.3.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos
para a Contratante;
10.3.2.  multa moratória de 1.% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias; 

10.3.2.1. Em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia (seja para
início,  reforço ou por  ocasião  de prorrogação),  aplicar-se-á multa  de 0,07% (sete centésimos por
cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo
que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração contratante a promover a
rescisão do contrato;
10.3.2.2. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre
si.

10.3.3. multa  compensatória  de  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  total  do  contrato,  no  caso  de
inexecução total do objeto;

10.3.3.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, multa compensatória de 1% por dia
de atraso na prestação dos serviços, até o limite de 10%.

DISPENSA POR SALDO REMANESCENTE N° 45/2016 -  Ao Pregão Eletronico 08/2016 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campus Campo Novo do Parecis                               13



10.3.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
10.3.5. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF
pelo prazo de até cinco anos;
10.3.6. declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com a  Administração  Pública,  enquanto
perdurarem os motivos 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;

10.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

10.4.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;
10.4.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
10.4.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.

10.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 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.

10.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.

10.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

10.8. As multas aplicadas poderão ser descontadas da garantia  contratual  apresentada ou ser descontado do
pagamento a ser efetuado à CONTRATADA:

a) Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância
devida no prazo de 15 (quinze) dias, contada da comunicação oficial;

b)  Esgotados  os  meios  administrativos  para  cobrança  do  valor  devido  pela  CONTRATADA  à
CONTRATANTE, aquela será inscrita no CADIN e encaminhada para  a  inscrição  em dívida  ativa  e/ou
cobrança judicial

10.9 – Haverá um acompanhamento e avaliação contínua por parte do fiscal do contrato do IFMT para aferição
dos resultados em conformidade com os serviços contratados; 

I  -  O fiscal  do Contrato,  designado pela CONTRATANTE, supervisionará se o critério adotado pela
CONTRATADA está  em conformidade com os  serviços  contratados,  realizando vistorias  diárias  nas
dependências do IFMT; 
II - O fiscal do Contrato apontará as faltas detectadas, se houver, emitirá um relatório mensal, inclusive,
com a inserção de fotografias; 
III - Cópia do relatório será enviada, mensalmente ao representante da CONTRATADA e ao Diretor Geral
do IFMT; 
IV  -  O  relatório  será  analisado  pelo  Diretor  Geral  e,  havendo  motivação  para  glosa,  o  valor
correspondente será descontado do valor mensal a ser pago à CONTRATADA; 
V – A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de
conformidade, que poderá ser aceita pela CONTRATANTE, desde que comprovada a excepcionalidade
da  ocorrência,  resultante  exclusivamente  de  fatores  imprevisíveis  e  alheios  ao  controle  da
CONTRATADA; 
VI – Será estabelecido prazo para a CONTRATADA corrigir a irregularidade, se houver.

10.10 – Para fins do item 10.1.4., em caso de descumprimento das obrigações assumidas, a multa será aplicada
de acordo com a gravidade da infração,  até  o limite de 10% (dez por cento)  do valor  mensal  do contrato,
conforme graus e condutas dispostas nas tabelas 1 e 2 abaixo:

TABELA 1
GRAU CORRESPONDÊNCIA
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1 0,2% dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% dia sobre o valor mensal do contrato

TABELA 2
INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano físico, lesão corporal ou consequências
letais. Por ocorrência.

5

2
Retirar funcionários ou Líder de Equipe do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia do contratante,
por empregado e por dia;

4

3 Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia; 3

4
Permitir a presença de empregado sem uniforme, com uniforme manchado, sujo ou mau apresentado e/ou sem
crachá, por empregado e por ocorrência;

1

5 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia; 2

ITEM Para os itens a seguir, deixar de: GRAU

6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia; 1

7 Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 2

8
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por
funcionário e por dia;

1

9
Efetuar ao pagamento de salários,  vales-transporte e/ou ticket-refeição, seguros,  encargos fiscais e sociais,
dentro  dos  prazos  legais,  bem  como arcar  com  quaisquer  despesas  diretas  e/ou  indiretas  relacionadas  à
execução do contrato, por dia;

3

10 Efetuar a reposição de funcionários faltosos, por funcionário e por dia; 3

11
Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos seus empregados e de impor penalidades àqueles
que se negarem a usá-los, por empregado e por ocorrência; 

2

12 Fornecer os uniformes para cada categoria, nas especificações e quantidades estabelecidas, por ocorrência; 2

13
Cumprir quaisquer dos itens do termo de referencia e no contrato, não previstos nesta tabela de multas, após
reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; 

3

14 Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no contrato; 1

15 Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações a contratada; 1

16 Fornecer materiais, produtos ou equipamentos nas quantidades e qualidade exigidas no contrato 3

17
Na primeira reincidência do item 09,  o valor da multa será de 100% do grau 3 da Tabela 1 e a próxima
reincidência caberá rescisão unilateral do contrato e será considerada inexecução parcial com aplicação da
multa prevista neste. 

–

10.11 – Para as penalidades previstas será garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, dentro do prazo
de 05 (cinco) dias contados do dia seguinte ao da notificação a CONTRATADA.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de
1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas
no Termo de Referência, anexo do Edital.

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

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

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
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11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. interromper  a  execução  dos  serviços  sob  alegação  de  inadimplemento  por  parte  da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. 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.

13.3. 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.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -  ANTINEPOTISMO

14.1. É vedada a contratação de funcionário para a prestação de serviços no IFMT, familiares e  parentes até 2°
grau,  de  servidor  detentor  de  cargo  em  comissão  ou  função  de  confiança,  conforme  determina  a  Decreto
7.203/2010.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666,
de  1993,  na  Lei  nº  10.520,  de  2002  e  demais  normas  federais  aplicáveis  e,  subsidiariamente,  segundo  as
disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais
dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

16.1. 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.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção
Judiciária de Cuiabá, Mato Grosso - Justiça Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 3 (três) vias de igual

teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

Campo Novo do Parecis – MT, 04 de novembro de 2016

_________________________________
CONTRATANTE

FÁBIO LUÍS BEZERRA
Diretor-Geral

IFMT Campus Campo Novo do Parecis

________________________________
CONTRATADA

DARTAGNAN DONOSO
CPF n°:  325.426.152-68

TESTEMUNHAS:
Nome:

CPF:___________________________
RG n°:________ ____/___

ASS:

Nome:

CPF:____________________________
RG n° :________ ____/___

ASS: 
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