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CONTRATO N° 24/2017

INSTRUMENTO DE CONTRATO PARA
PRESTA<;:AO DE SERVI<;:OS CONTINUOS DE
VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA, QUE
ENTRE SI CELEBRAM A FUNDA<;:AO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC E A
EMPRESA DUNBAR SERVI<;:OS DE SEGURAN<;:A
- EIRELI, NA FORMA ABAIXO:

A FUNDA<;:AO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC, Fundacao Publica Federal, criada
pela Lei 11.145 de 26 de julho de 2005, com sede na Avenida dos Estados, nO.5.001, Bairro Santa
Terezinha, no municipio de Santo Andre - SP, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n". 07.722.779/0001-06,
neste ate representada pelo seu ORDENADOR DE DESPESAS, Sr. JULIO FRANCISCO
BLUMETII FACO, nomeado pela Portaria UFABC nO151, de 18 de fevereiro de 2014, publicada
no DOU de 19 de fevereiro de 2014, portador do RG nO 27.122.163 - SSP/SP e do CPF nO
260.631.288-08, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e a empresa DUNBAR
SERVI<;:OS DE SEGURAN<;:A - EIRELI inscrita no CNPJ nO13.649.411/0001-54 com sede na A.
Marechal Eurico Gaspar Dutra, nO1.380 - Santana, CEP 02239-010 na cidade de Sao Paulo no
estado de Sao Paulo, denominada CONTRA TADA, neste ate representada pelo seu
PROCURADOR, Sr. VICTOR HUGO GON<;:ALVES BRITO, portador da Cedula de Identidade n°
22.222.122-7 SSP/SP e do CPF n° 223.168.028-93, tendo em vista 0 que consta no Processo nO
23006.001596/2016-86, com fundamento na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei nO10.520
de 17 de julho de 2002, a Lei Complementar nO123, de 2006,0 Decreto nO3.555, de 08 de agosto
de 2000, 0 Decreto nO3.722, de 09 de janeiro de 2001, 0 Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005,
a lnstrucao Normativa SLTIIMPOG nO02 de 30 de abril de 2008, em sua versao atualizada, e
demais legislac;:aocorrelata, resolvem firmar 0 presente instrumento, mediante as Clausulas e as
condicoes seguintes:

CLAUSULA PRlMEIRA -no OBJETQ

o presente Contrato tem por objeto a prestacao de services continuos de Vigil~lncia Patrimonial
Desarmada, nas dependencias dos Campi da Fundacao Universidade Federal do ABC - UFABC,
com 0 fornecimento de toda a mao-de-obra, materiais e acessorios necessaries, conforme a
descricao tecnica e quantidades constantes no Termo de Referencla, Anexo I do Edital do Preqao
Eletronico n? 07/2017, sob regime de empreitada por preco global.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Integram 0 presente Contrato, independentemente de transcricao, 0
Edital do Pregao Eletronlco nO07/2017, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA.

PARAGRAFO SEGUNDO - A presente contratacao tem por objetivo garantir a seguranc;:a nas
dependencias da CONTRATANTE preservando a integridade da comunidade acadernica
(servidores (as), alunos (as), prestadores (as) de services terceirizados e publico em geral), assim
como 0 patrlrnonlo publico, lnstalacoes, equipamentos e acervo documental.

CLAUSULA SEGUNDA- DA VINGULAGAO T..EGNIGAlLEGAl!

A CONTRA TADA se compromete a executar 0 objeto ora contratado de acordo com os termos,
condicoes e exigencias contidas em sua Proposta Comercial, no Edital do Preqao Eletronico nO
07/2017 e seus anexos, partes integrantes deste Contrato.
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PARAGRAFO (lNICO - Este Contrato e regido pelas normas da Lei 8.666/93, suas alteracoes
posteriores e, em sua omissao, os preceitos de direito publico, os preceitos de teoria geral dos
Contratos e os termos da leqislacao civil aplicaveis a especie.

,CLAUSULA TERCElRA - QQLOGAL HORARIQ£FORMA DA PRESTACAO DOS SERVIGOS

Os services serao executados nas instalacoes da CONTRA TANTE, localizadas nos seguintes
enderecos:

• Campus Santo Andre - Avenida dos Estados, n° 5.001, Bairro Santa Terezinha - CEP
09210-580, Santo Andre - SP;

• Campus Sao Bernardo do Campo - Alameda da Universidade sIn, Bairro Parque Anchieta
- CEP 09606-045, Sao Bernardo do Campo - SP;

• E demais Unidades que venham a compor a CONTRATANTE, dentro da Regiao do
Grande ABC.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA prestara os services obedecendo a sua Proposta, as
especlftcacoes do Edital e seus Anexos.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para a perfeita execucao dos services a serem prestados pela
CONTRATADA, as atividades e atribuicoes dos Vigilantes Desarmados, do Vigilante Operador de
Monitoramento Desarmado e do Vigilante Lider Desarmado, deverao atender 0 estabelecido nos
itens 8 e 9 do Termo de Referencia, sem prejulzo de outras responsabilidades previstas em norma
especlfica.

PARAGRAFO TERCEIRO - 0 service sera prestado de forma continuada durante a vigencia do
Contrato, nos quantitativos, turnos e horarios estabelecidos no item 5 do Termo de Referencia.

CLAUSUlA.QUARTA ~O_REG BJMENIO E£RIIERJO DE ACEITACAO DO OBJETO

Os services serao recebidos:

a) Provisoriamente, a partir da avaliacao do service, para efeito de verificacao da conformidade
dos services com as especiflcacoes constantes no Edital e na Proposta;

b) Definitivamente, ap6s a verificacao da conformidade com as especiftcacoes constantes no
Edital e na Proposta, e sua consequente aceitacao, que se dara ate 05 (cinco) dias uteis do
recebimento provisorio.

PARAGRAFO (lNICO - Na hipotese da verificacao a que se refere 0 subitem "b" do caput desta
Clausula nao ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se 0
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

CLAUSUkA QUlNIA=METOD@ DE_A\lAbIACAQ

A CONTRA TANTE adotara indicadores para avaliar 0 desempenho dos services contratados,
conforme estabelecido no item 28 do Termo de Referencia.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - Sera considerada apta a ter 0 contrato prorrogado, somente a
CONTRATADA que obtiver avaliacao "Born" ou "Otima" na media aritmetica anual (pontuacao
obtida mensalmente).

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA que obtiver avaliacao "lnsatisfatoria", por dois
meses consecutivos ou tres meses alternados, estara sujeita as sancces administrativas.

A CONTRATADA, para 0 perfeito fornecimento do objeto e demais atividades correlatas, alern do
disposto na Lei 8.666/1993 e das lnstrucoes Normativas 02/2008 e 03/2009, obriga-se a:

6.1. Cumprir toda legislac;ao vigente e "obrlqatoria a prestacao de services";
6.2. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, a execucao do presente contrato, nem

subcontratar 0 objeto da llcitacao:
6.3. Manter durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obriqacoes

assumidas, todas as condlcoes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao:
6.4. Encaminhar ao Fiscal da CONTRATANTE, ate 05 (cinco) dias uteis apos 0 inicio da

execucao dos services, os documentos relacionados abaixo:
6.4.1. Relacao dos empregados;
6.4.2. Atestado de idoneidade emitido pelo orgao publico competente;
6.4.3. Atestado de antecedentes criminal de todos os vigilantes;
6.4.4. Cornprovacao da anotacao realizada na Carteira Nacional de Vigilante;
6.4.5. Cornprovacao, atraves de Certificado, da aprovacao em curso de formacao de

vigilancia, expedido por instituicoes devidamente habilitadas e reconhecidas;
6.4.6. Cornprovacao de registro na Policia Federal, autorizando 0 exercicio da profissao;
6.4.7. Cornprovacao que ateste 0 recebimento de equipamentos de protecao individual

(EPI) ou coletiva, inclusive colete a prova de balas, se 0 service assim exigir;
6.5. Comprovar que, no minimo, 50% (cinquenta por cento) dos vigilantes de cada posto de

service tenham conhecimento de tecnlcas de combate a incendio atraves de curso de
prevencao de incendlos;

6.6. Executar os services de vigilancia ativa, por meio de vigilantes profissionalmente
capacitados, com nurnero de postos de service e quantidades de horas indicadas, conforme
especfficacoes do Termo de Referencia e de sua Proposta, com a alocacao dos
empregados necessaries ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, alern de
fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessaries, na qualidade e
quantidade especificada no Termo de Referencia e sua Proposta;

6.7. Manter nos locais de execucao dos services um representante ou lider exclusivo com
poderes para resolver eventuais problemas operacionais e ou assuntos relativos a
execucao do contrato;

6.8. Registrar e manter disponivel em todos os postos, 0 livro de registro de ocorrencias, para
acesso pela Adrnlnistracao a qualquer tempo;

6.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte,
no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, os services efetuados em que se
verifiquem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucao ou dos materia is
empregados, a criterio da Adrninistracao;

6.10. Fornecer seguro de vida a todos os vigilantes alocados nas dependencies da
CONTRA TANTE, conforme art. 19 IV da Lei N° 7.102 - de 20 de junho de 1983 - DOU de
21/6/83;

6.11. Manter 0 empregado nos horarios predeterminados pela CONTRA TANTE;
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6.12. Manter afixado no posto de service, em local visfvel, 0 nurnero do telefone das Delegacias
de Poifcia Civil e Federal da Regiao, da Polfcia Militar, do Corpo de Bombeiros, dos
responsaveis da CONTRA TANTE e outros de interesse, indicados para 0 melhor
desempenho das atividades;

6.13. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela acao ou omissao de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
representantes, dolosa ou culposamente, a CONTRATANTE ou a terceiros;

6.14. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos services a serem
executados, em conformidade com as normas e deterrninacoes em vigor;

6.15. Vedar a utilizacao, na execucao dos services, de empregados que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissao ou funcao de confianca no orgao contratante, nos
term os do artigo 7° do Decreto nO.7.203/2010, que dispoe sobre a vedacao do nepotismo
no ambito da Administracao Publica Federal;

6.16. Disponibilizar a CONTRATANTE os empregados devidamente uniformizados e identificados
por meio de crachas, com fotografia recente, e em completas condicoes de higiene e
sequranca, alern de prove-los, as suas exclusivas expensas, com todos os Equipamentos
de Protecao Individual (EPI) e de sequranca necessaries, quando for 0 caso;

6.17. Apresentar a CONTRATANTE, quando do infcio das atividades, e sempre que houver
alocacao de novo empregado na execucao do contrato, relacao nominal constando nome,
endereco residencial e telefone dos empregados colocados a disposicao da Adrninistracao,
bem como as respectivas Carteiras de Trabalho e Previdencia Social - CTPS, devidamente
preenchidas e assinadas, para fins de conferencia:

6.18. Informar e justificar com antecedencia eventuais substituicoes/recolturnento de empregados
disponibilizados para a execucao dos services;

6.19. Realizar em ate 24 horas a devolucao da carteirinha de acesso fornecida pela
CONTRATANTE nos casos de substituicao de empregados vinculados ao contrato. Sendo
que a nao devolucao podera ensejar na respectiva glosa do custo de emissao do cartao
junto a nota fiscal dos services prestados;

6.20. Substituir imediatamente, em caso de eventual ausencia, tais como faltas, ferias e licencas,
o empregado posto a service da CONTRA TANTE, devendo identificar previamente 0
respective substituto ao Fiscal do Contrato;

6.21. Responder por eventuais prejufzos decorrentes do descumprimento da obriqacao constante
do topico anterior;

6.22. Responsabilizar-se por todas as obrtqacoes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributaries
e as demais previstas na leqislacao especffica, cuja inadimplencia nao transfere
responsabilidade a Administracao;

6.23. Efetuar, conforme 0 disposto no art. 19-A da IN SLTI/MPOG n? 2108, 0 pagamento dos
salaries dos seus empregados, utilizados diretamente na prestacao dos servicos
contratados, via deposito bancario na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a
conferencia do pagamento por parte da Adrninistracao:

6.24. Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuicao civel de
toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalacoes do orgao, a criterio da
Adrninistracao:

6.25. Nao permitir que 0 empregado designado para trabalhar em um turno preste services no
turno imediatamente subsequente;

6.26. Nao permitir que seus empregados realizem horas extraordinarias fora da jornada normal de
trabalho, em final de seman a ou em feriados, exceto quando devidamente determinado pela
autoridade do orgao para 0 qual 0 trabalho seja prestado e desde que observado 0 limite da
legisla9ao trabalhista;
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6.27. Atender de imediato as solicitacoes da CONTRATANTE quanto a substituicao dos
empregados alocados, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obriqacoes
relativas a execucao do service, conforme descrito no Termo de Referencia;

6.28. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientacoes da Administracao,
inclusive quanto ao cumprimento das normas internas e de sequranca e de sequranca e
medicina do trabalho;

6.29. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os
a nao executar atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar a
Adrninlstracao toda e qualquer ocorrencia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao:

6.30. Relatar a Fiscalizacao do Contrato toda e qualquer irregularidade observada nas
instalacoes onde houver prestacao dos services:

6.31. Fornecer mensalmente os comprovantes do cumprimento das obriqacoes previdenciarias,
do Fundo de Garantia por Tempo de Service (FGTS) e do pagamento dos salarlos,
adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado, 13° salario, concessao de ferias
remuneradas e pagamento do respective adicional, concessao do auxllio transporte, auxilio
alirnentacao e auxilio saude dos empregados colocados a disposicao da CONTRATANTE;

6.32. Ao pagamento das obrlqacoes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados
ate a data do termino do contrato;

6.33. Caso nao seja apresentada a documentacao cornprobatoria do cumprimento das
obriqacoes trabalhistas, prevldenclarias e para 0 FGTS de que tratam os itens 6.31 e 6.32, a
CONTRATANTE comunicara 0 fato a CONTRATADA e retera 0 pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, ate que a situacao seja regularizada;

6.34. Na hipotese prevista no item anterior, e em nao havendo quitacao das obriqacoes por parte
da CONTRATADA no prazo de 15 (quinze) dias, a CONTRATANTE podera efetuar 0
pagamento das obriqacoes diretamente aos empregados da CONTRA TADA que ten ham
participado da execucao do(s) servicots) objeto(s) do contrato;

6.35. Os pagamentos previstos no item anterior, caso ocorram, nEIO configuram vinculo
empregaticio ou implicam a assuncao de responsabilidade por quaisquer obriqacoes dele
decorrentes entre a CONTRA TANTE e os empregados da CONTRA TADA;

6.36. 0 sindicato representante da categoria do trabalhador sera notificado pela CONTRA TANTE
para acompanhar 0 pagamento das verbas a que se referem os itens 6.33 e 6.34;

6.37. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacao do trabalho
de menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

6.38. Arcar com onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, tais como os valores providos com 0 quantitativo de vale transporte, devendo
complementa-Ios, caso 0 previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para 0
atendimento ao objeto da licitacao;

6.39. Manter vinculo empregaticio formal, expresso, com os seus empregados, sendo
responsavel pelo pagamento de salaries e todas as demais vantagens previstas na
legislagao trabalhista ou norma coletiva apftcavel, recolhimento de todos os encargos
sociais, trabalhistas e previdenciarios, alem de seguros e indenizacoes, taxas e tributos
pertinentes, bern como por quaisquer acidentes ou mal subito de que possam ser viti mas,
quando em service, na forma como a expressao e considerada na leqlslacao trabalhista;

6.40. Fornecer vale-transporte, vale-refeicao e cesta basica aos seus empregados, de acordo
com a devida legislac;ao;

6.41. A CONTRATADA devera efetuar 0 pagamento dos salaries atraves de deposito bancario,
na conta dos empregados, em aqencias situadas na localidade ou regiao metropolitana em
que ocorre a prestacao de services:
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6.42. A inadirnplencia da CONTRATADA, com referencia aos encargos estabelecidos neste
contrato nao transfere a responsabilidade por seu pagamento a Adrninistracao
CONTRA TANTE, nem pode onerar 0 objeto deste contrato, razao pela qual a
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou
passiva, com 0 CONTRATANTE;

6.43. Disponibilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do inicio da prestacao dos services,
a emissao do Cartao Cidadao expedito pela Caixa Econornica Federal para todos os
empregados;

6.44. Viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias contados do inicio da prestacao dos services, 0
acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha pr6pria, aos sistemas da
Previdencia Social e da Receita do Brasil, com 0 objetivo de verificar se as suas
contribuicoes previdenctarias foram recolhidas;

6.45. Devera oferecer todos os meios necessarios aos seus empregados para obtencao de
extrato de recolhimento sempre que solicitado pela fiscatlzacao:

6.46. Comunicar por escrito a Fiscatizacao da FUNDA~AO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC -
UFABC, de forma detalhada, todo tipo de acidente que eventualmente venham a ocorrer
com seus empregados;

6.47. Efetuar a reposicao da mao-de-obra nos postos de service, em carater imediato, em
eventual ausencia, nao sendo permitida a prorroqacao da jornada de trabalho (dobra);

6.48. Cabe ao responsavel da CONTRATADA a qestao e 0 controle dos services executados,
resolvendo problemas e pendencias relativas ao contrato, comunicando, sempre,
imediatamente ao Fiscal do Contrato sobre as ocorrencias cujas solucoes nao sejam de sua
alcada e que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servicos:

6.49. Efetuar os services contratados por meio de vigilantes profissionalmente capacitados, com
nurnero de postos de servico e quantidades de horas indicadas neste Termo de Referencia:

6.50. Disponibilizar, sempre que solicitado pela CONTRA TANTE, a docurnentacao comprobat6ria
de regularidade dos encargos trabalhistas e sociais eventualmente nao compreendida no
item 6.31 no prazo maximo de 03 (tres) dias uteis. 0 nao cumprimento da solicitacao
acarretara retencao dos creditos contratuais, ate a sua efetiva comprovacao:

6.51. Informar as providenclas tomadas acerca do ocorrido, fornecendo a CONTRATANTE c6pia
da CAT (Cornunicacao de Acidente de Trabalho), em ate 02 (dois) dias uteis ap6s 0
acidente;

6.52. Acatar as instrucoes e observacoes que emanem da Fiscalizacao da FUNDA~AO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC;

6.53. Diligenciar para que seus empregados tratem 0 pessoal da Fiscalizacao e servidores da
FUNDA~AO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC com atencao e urbanidade,
prestando os esclarecimentos que forem solicitados, e atendendo de imediato as
solicitacoes efetuadas;

6.54. Levar imediatamente ao conhecimento da Fiscalizacao da FUNDACAO UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ABC - UFABC qualquer fato extraordinario ou anormal que ocorra durante
a execucao dos services. para a adocao das medidas cablvels:

6.55. Assumir inteira responsabilidade pela execucao dos services contratados e efetua-los de
acordo com as especiftcacoes constantes da proposta e instrucces do instrumento
convocat6rio e seus anexos;

6.56. Arcar com todos os custos necessaries a completa execucao dos services, inclusive com 0
cornbustlvel e rnanutencao da motocicleta utilizada para rondas;

6.57. Apresentar programa de execucao dos services e supervisao dos mesmos com 0 respective
cronograma, no lnlcio das atividades, relat6rios mensais, alem de outros que vierem a ser
solicitados pela flscalizacao da CONTRA TANTE;
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6.58. Apresentar mensalmente a Flscalizacao do Contrato, quando da apresentacao das notas
fiscais ou documentos de cobranca Relatorto eletr6nico das rondas efetuadas, referente ao
rnes de competencia da prestacao de services:

6.59. Cumprir horarios e periodicidade para a execucao dos services fixados atraves de turnos e
tabelas indicados pela CONTRA TANTE, segundo suas conveniencias e em consonancia
com a Fiscalizacao do Contrato;

6.60. A CONTRATADA sera a (mica responsavel por quaisquer acidentes de que possam ser
vitimas os seus empregados ou terceiros, no desempenho dos services relativos a este
Contrato ou em conexao com eles;

6.61. Comunicar imediatamente a CONTRATANTE qualquer anormalidade verificada, inclusive
de ordem funcional, sobretudo ocorrencias criminais e que atentem ou coloquem em risco a
integridade da comunidade e do patrirnonio, para que sejam adotadas as providencias
necessarlas a reqularlzacao:
6.61.1. Em caso de ocorrencias de natureza criminal, deve ser acionada, ainda, tarnbern em

carater imediato, a Policia Militar;
6.62. Assumir 0 posto de servico, devidamente uniformizado e com aparencia pessoal adequada;
6.63. Determinar que os vigilantes permanecarn no posto de service. nao devendo se afastar de

seus afazeres, principalmente para atender a chamados ou cumprir tarefas solicitadas por
terceiros nao autorizados;

6.64. Os vigilantes nao poderao se retirar dos predios ou instalacoes da CONTRATANTE,
portando volumes ou objetos, sem a devida autorizacao da Fiscalizacao do Contrato;

6.65. Nenhum volume, objeto ou equipamento pertencente ao patrirnonio publico podera ser
retirado dos lrnoveis da CONTRA TANTE, sem que seu portador esteja munido de
autorizacao de saida, a qual sera retida pelo vigilante e encaminhada ao setor competente;

6.66. Ocorrendo desaparecimento de material, bens ou valores, por ornissao ou negligencia de
empregados da CONTRA TADA e apes constatada a culpa da CONTRA TADA a mesma
sera responsabilizada, arcando, no mlnirno, com 0 onus da reposicao do item;

6.67. Cumprir a oroqrarnacao dos services elaborada no Plano de sequranca, com atendimento
sempre cortes e de forma a garantir as condicoes de sequranca das dependencias, da
comunidade academica e das pessoas em geral;

6.68. Exercer vlgilancia em todas as areas da FUNDA~AO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC -
UFABC, com rondas de rotina programadas em todas as dependencias, via de acesso etc.;

6.69. Intervir prontamente, sempre que se verificarem quaisquer incidentes ou desentendimentos
nas areas sob viqilancia, resguardando os direitos individuais das pessoas envolvidas; em
hipotese de ocorrencia de crime ou violencia flsica, comunicar imediatamente a
CONTRA TANTE, bem como ao responsavel pelo posto de service;

6.70. Cumprir integralmente a legisla9ao trabalhista, inclusive as normas coletivas de trabalho da
categoria em vigor na reqiao onde 0 service esta sendo prestado;

6.71. Observar a ocorrencia de atividades suspeitas nas irrtediacoes do posto de service.
adotando as medidas de sequranca conforme orientacao recebida da CONTRA TADA, bem
como as que entenderem oportunas;

6.72. Selecionar, preparar rigorosamente e implantar, imediatamente apes 0 recebimento da
autorizacao de inicio dos services, a mao-de-obra nos respectivos postos de service
relacionados neste Termo de Referencia enos horarios fixados na escala de service
elaborada pela Admlnistracao, informando, em tempo habil, qualquer motivo impeditivo ou
que a impossibilite de assumir 0 posto de service conforme estabelecido, 0 qual sera
analisado pela Fiscalizacao da CONTRA TANTE. Neste caso 0 fiscal da FUNDA~AO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC ira verificar a rnotivacao da CONTRATADA e
dependendo da mesma ira determinar um novo prazo para a implantacao;
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6.73. Fornecer e utilizar, sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, toda a competente e
mdispensavel mao-de-obra especializada, com a devida habilitacao, adequadamente
selecionada, comprovando, ainda, a formacao tecnica exigida, mediante a apresentacao
dos respectivos "Certificados de Curso de Formacao de Vigilantes", devidamente expedidos
por instituic;ao(oes) habilitada(s) e reconhecida(s) pela(s) Entidade de Ciasse ou
equivalente;

6.74. Prover toda a mao de obra necessaria para garantir a operacao dos postos, nos regimes
contratados, obedecidas as disposicoes da legislac;ao trabalhista vigente, sendo
terminantemente proibida a dobra de turno, bem como ultrapassar a jornada de trabalho
estabelecida na leqislacao trabalhista;

6.75. Fornecer uma relacao, bem como identificar todos os equipamentos, ferramentas e
utensilios de sua propriedade, de forma a nao serem confundidos com similares de
propriedade da CONTRATANTE ou de outra contratada que preste services a
CONTRATANTE;

6.76. Responder, civil e penal mente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados, a
CONTRATANTE e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, nos
locais de trabalho;

6.77. Substituir imediatamente, sempre que exigido pela flscafizacao do contrato e mediante
justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuacao, perrnanencia e/ou
comportamento sejam julgados inadequados, prejudiciais, inconvenientes ou lnsatisfatorios
a disciplina da CONTRA TANTE ou ao interesse do service publico;

6.78. Repor, no prazo maximo de 01 (urn) dia util e ap6s constatada a culpa da CONTRATADA
e/ou de seus empregados, qualquer objeto da CONTRATANTE e/ou de terceiros que tenha
sido danificado ou extraviado por seus empregados;

6.79. Estar em situacao regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -
SICAF, para a assinatura do Contrato e por ocasiao de cada pagamento, ou nos sitios
eletronicos dos 6rgaos oficiais;

6.80. Comunicar a Fiscalizacao do Contrato todo acontecimento entendido como irregular e que
possa vir a representar risco para 0 patrimonio da CONTRATANTE;

6.81. Proceder, ao final de cada turno de trabalho, vistoria da area e avisar ao Fiscal da
CONTRATANTE qualquer irregularidade;

6.82. A CONTRATADA devera assumir inteira responsabilidade civil e administrativa pelos danos
e prejuizos, materiais e/ou pessoais, porventura ocasionados pelos seus prepostos a
CONTRATANTE e/ou terceiros;

6.83. Zelar pela ordem e boas condicoes das areas sob vigilancia;
6.84. Cumprir os postulados legais e normas, nos arnbitos Federal, Estadual e Municipal, relativos

a seguranc;a tanto dos seus tecnicos e empregados quanto dos usuaries finais dos services
e produtos contratados;

6.85. Cumprir, alern dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranc;a da CONTRATANTE, inclusive quanto a prevencao de incendios e as
de seguranc;a e medicina do trabalho;

6.86. Instruir seus empregados quanto a prevencao de incendios nas areas da CONTRATANTE;
6.87. Registrar, controlar e informar diariamente, de maneira eletronica. atraves de relat6rio ao

Fiscal da CONTRAT ANTE, a assiduidade e a pontualidade de seus empregados, constando
horario de entrada e de saida dos mesmos, bem como as ocorrencias havidas, efetuando a
reposicao imediata da mao de obra em caso de ausencia de funcionario ou greve da
categoria, atraves de esquema de ernerqencia:

6.88. Encaminhar diariamente a fiscalizacao relat6rio detalhado sobre os services prestados no
dia anterior, nele contento todos os postos e as eventuais ocorrenclas/anormalidades e as
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medidas eventualmente tomadas, bem como informacoes sobre 0 sistema de
monitoramento eletronico relatando eventuais cameras inoperantes ou fora foco.

6.89. Fornecer bastoes eletronicos de ronda para a confirrnacao das rondas realizadas conforme
determinacao da CONTRA TANTE;

6.90. Responder por e corrigir prontamente todos os problemas, vicios, falhas e defeitos
percebidos na execucao dos services e/ou no fornecimento dos produtos contratados, sem
qualquer onus adicional para a FUNDA~Ao UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC;

6.91. Indenizar a CONTRATANTE por quaisquer danos causados as suas instalacoes, moveis,
utensflios, equipamentos, roubos e furtos, apos cornunicacao a CONTRATADA, com a
devida apuracao e sindicancia da CONTRATANTE, desde que venha a ser constatada a
responsabilidade da mesma;

6.92. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padroes desejados, para atender eventuais
acrescirnos solicitados pela CONTRA TANTE, bem como impedir que a mao de obra que
cometer falta disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja mantida ou retorne as
instalacoes da mesma;

6.93. Manter reserva com nurnero suficiente de efetivo dentro dos padroes desejados, para
reposicao imediata nos casos de faltas, impedimentos, ou mesmo, acrescirno de
quantitativos necessaries a execucao dos services:

6.94. Conhecer e manter registro da estrutura organizacional do orgao/entidade;
6.95. Proibir a utilizacao do posto de servico para guarda de objetos estranhos ao local, de bens

de servidores, de empregados ou de terceiros;
6.96. Observar conduta adequada na utillzacao dos materiais, equipamentos, ferramentas e

utensltios, objetivando a correta execucao dos services:
6.97. Proceder ao atendimento extraordinario, em caso de necessidade, respeitada a leqislacao

trabalhista;
6.98. Observar as normas de comportamento profissional e as tecnicas de atendimento ao

publico, bem como 0 cumprimento das normas internas da CONTRA TANTE;
6.99. Manter atualizadas as carteiras de Trabalho dos empregados, comprovando esta obriqacao

quando solicitado pelo fiscal do contrato;
6.100. Executar os servicos estritamente dentro dos prazos estabelecidos;
6.101. Comunicar, por escrito, imediatamente, ao fiscal do contrato, a impossibilidade de eXeCU9aO

de qualquer obriqacao contratual, para a adocao das providencias cabiveis;
6.102. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obriqacoes socia is

previstos na legislayao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na epoca
propria, vez que os seus empregados nao rnanterao nenhum vinculo empregatrcio com a
CONTRA TANTE;

6.103. Permitir 0 ingresso nas instalacoes somente de pessoas previamente autorizadas e
identificadas;

6.104. Controlar a entrada e saida de pessoas fora do horatio expediente de trabalho, bem como
nos feriados e finais de semana, anotando em documento proprio 0 nome, registro ou
matricula, cargo, orgao de lotacao e tarefa a executar;

6.105. Controlar a entrada e saida de veiculos nas instalacoes, identificando 0 motorista e
anotando a placa, mantendo sempre os portoes fechados fora do horatio de expediente e
durante os finais de semana e feriados;

6.106. Repassar para o(s) vigilante(s) que estatao) assumindo 0 posto de service, quando da
rendicao, todas as orlentacoes recebidas e em vigor, bem como eventual anomalia
observada nas instalacoes da CONTRA TANTE e suas imediacoes:

6.107. Colaborar com a Policia Civil e Militar nas ocorrencias de ordem policial dentro das
instalacces da CONTRATANTE, facilitando, 0 melhor possivel, a atuacao daquelas,
inclusive na indicacao de testemunhas presenciais de eventual acontecimento;
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6.108. Realizar 0 registro de Boletim de Ocorrencia junto aos 6rgaos competentes, sempre que
constatado alguma ocorrencia, apes a cornunicacao a CONTRA TANTE;

6.109. Proibir a aqlomeracao de pessoas junto ao posto de service, comunicando 0 fato a
Fiscafizacao do Contrato;

6.110. Proibir todo e qualquer tipo de atividade comercial junto ao posto de service e irnediacoes
que implique ou otereca risco a sequranca dos services e das instalacoes da
CONTRATANTE, comunicando 0 fato a Fiscalizacao do Contrato;

6.111. Ocorrendo desaparecimento de materiais, bens ou valores, por ornissao ou negligencia da
empresa CONTRATADA, sera esta responsabilizada. A empresa devera ressarcir os danos
da CONTRATANTE, de seus servidores ou de terceiros, no prazo de 05 (cinco) dias uteis
apos constatada a culpa da CONTRA TADA e/ou de seus empregados. Nao atendendo ao
pedido ou sendo rejeitadas as escusas da empresa de vigilancia, 0 valor do dano sera
apurado sumariamente e descontado da garantia oferecida ou da proxima fatura mensal,
sendo que a reincidencia do fato ensejara a rescisao unilateral, sem prejuizo das perdas e
danos a serem cobrados da empresa de vigilancia;

6.112. Executar a(s) ronda(s) dlariats) conforme 0 plano de sequranca elaborado pela
CONTRA TADA, verificando as dependencias, adotando os cuidados e providencias
necessaries para 0 perfeito desempenho das fungoes e rnanutencao da tranquilidade;
6.112.1. Quando constatada a pratica de vendas, divulqacoes, dernonstracoes ou outras

similares alheias as atividades nas dependencies internas da CONTRA TANTE,
comunicar ao responsavel da CONTRA TADA, que encarninhara 0 assunto a
CONTRATANTE para as providencias cabiveis;

6.113. Proibir e impedir todo e qualquer ate ou pratica de vandalismo/plchacoes contra os bens
moveis e imoveis da CONTRA TADA;

6.114. A CONTRATADA, ciente da polftica de respeito a igualdade e aos direitos humanos da
CONTRA TANTE, bem como da intolerancia desta as acoes preconceituosas,
discriminatorias e as praticas que resultem em qualquer rnanifestacao de assedio e
vlolencia deve respeitar a diversidade e equidade de genero, raga e etnia e repudiar todo e
qualquer tipo de acao que denote preconceito, assedio e violencia contra mulheres,
negros(as), populacao LGBT, deficientes fisicos, entre outros;

6.115. A CONTRA TADA devera promover e implantar acoes de formacao e conscientizacao de
seus(suas) empregados(as), inclusive programas de educacao e treinamento, com a
perspectiva de prevenir e eliminar praticas ou comportamentos preconceituosos ou
discriminat6rios, relacionados a ideia de inferioridade ou superioridade de sujeitos em razao
de orientacao sexual, identidade ou expressao de genero, credo, raga, etnia, etc.;

6.116. Promover condicoes de igual oportunidade de trabalho, independentemente do sexo,
nacionalidade, credo ou orientacao sexual do/a empregado/a, cabendo a CONTRAT ADA
observar e cumprir 0 disposto na Consolidacao das Leis do Trabalho - CLT e na
Convencao Coletiva da Categoria - CCT e na Constituicao Federal;

6.117. Dentre os postos contratados, manter, no minimo, um posto de trabalho por turno
preenchido por funcionaria do genero feminine, para acompanhar eventuais registros e
ocorrencias de arneaca, aqressao, assedio ou a qualquer forma de viotencia contra as
mulheres e a populacao LGBT, sem prejuizo as demais atribuicces da funcao:

6.118. Comunicar imediatamente, a qualquer horatio, a CONTRA TANTE e as autoridades
competentes, sempre que identificado qualquer fato/acao envolvendo assedio, desrespeito,
preconceito ou discrirntnacao, independentemente de quem seja 0 agente coator;

6.119. Permitir e incentivar a partlcipacao dos empregados(as) em cursos, palestras e discussoes
publicae eventual mente propostas pela CONTRA TANTE:
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a) A escala para participacao sera estabelecida pela CONTRATANTE, em comum acordo
com a CONTRA TADA, para que nao haja prejufzos na execucao dos servicos
contatados.

b) Apenas para os servicos em que e exiqida a cobertura dos postos nos horiuios
de intervalo, podera a CONTRA TADA, quando da apresentacao de sua proposta
inicial, fazer constar em suas planilhas de custos e formacao de precos a
previsao para a cobertura de mais 30 (trinta) minutos "p~r mes para cada posto" ,
ou seja, projecao de 06 (seis) horas no ano, para que 0 (a) funcionario (a) possa
participar de eventuais acoes oferecidas pel a CONTRATANTE.

c) A Adrninistracao podera, a qualquer tempo, exigir a retirada dos valores provisionados
conforme disposto no item anterior, bem como, realizar 0 respective desconto na fatura
a ser paga a CONTRATADA no final do perlodo, quando nao realizadas coberturas
com a finalidade estabelecida.

6.120. A CONTRATATA que nao cumprir qualquer uma das obriqacoes discriminadas acima, sem
prejufzo da responsabilidade civil e criminal, ficara sujeita as sancoes previstas no contrato;

6.121. A CONTRATADA devera manter postos de trabalho por turno preenchidos por empregados.
6.121.1. A definicao da escala e locais dos postos sera definida quando da implantacao

dos services em comum acordo entre a CONTRA TANTE e com a CONTRA TADA;
6.122. A CONTRA TADA devera aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, os acrescirnos ou

supressoes que se fizerem na prestacao dos servicos objeto da presente contratacao, ate
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

6.123. Apresentar a Pro-Reitoria de Assuntos Comunltarios e Politicas Afirmativas - PROAP,
no prazo de 10 (dez) dias da assinatura do contrato, 0 plano de sequranca para a
CONTRATANTE, 0 qual devera indicar:
6.123.1. Procedimentos operacionais;
6.123.2. Sistema de apoio logfstico;
6.123.3. Efetivo alocado;
6.123.4. Procedimentos de primeiro socorro e lncenolo:
6.123.5. Procedimento em caso de sinistro;
6.123.6. Manual de conduta do seu efetivo;
6.123.7. Analise de Risco;
6.123.8. t.ocanzacao dos pontos/botons e 0 itinerario das rondas eletr6nicas.

6.124. Adotar os seguintes criterios de sustentabilidade ambiental, em atendimento a instrucao
Normativa SLTI/MPOG nO01/2010:
6.124.1. Realizar urn programa interno de treinamento de seus empregados, nos tres

primeiros meses de execucao contratual, para reducao de consumo de energia
eletrica, de reducao de consumo de aqua e reducao da producao de residues
solidos, observadas as normas ambientais vigentes;

6.124.2. Prever e executar a destlnacao ambiental adequada de pilhas e baterias usadas
ou inserviveis utilizadas por seus empregados nas dependencias da
Adrninistracao, segundo disposto na Resolucao CONAMA nO257, de 30 de junho
de 1999;

6.124.3. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacao Brasileira de
Normas Tecnicas sobre reslduos solidos:

6.124.4. Orientar seus empregados para a destinacao dos residues reciclaveis
descartados aos devidos coletores de reslduos reciclaveis existentes nas
dependencias da Adrninistracao,

6.125. FORNECIMENTO DOS UNIFORMES
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A CONTRATADA devera fornecer uniforme e seus complementos a rnao-de-obra envolvida,
conforme a seguir descrito, de acordo com 0 clima da Regiao do Grande ABC, com 0
Decreto N°. 89.056, de 24 de Novembro de 1983 e com 0 disposto no respective Acordo,
convencao ou Dissfdio Coletivo de Trabalho. As pecas devem ser confeccionadas com
tecido e material de qualidade, conforme descricao abaixo:
6.125.1. VIGILANTE

• 2 (duas) Calcas, conforme modelo e cores previamente aprovado pelo
Departamento de Policia Federal;

• 02 (duas) Camisas conforme modelo e cores previa mente aprovado pelo
Departamento de Policia Federal;

• 01 (um) par de Coturnos pretos em Ion a ou couro sintetico;
• 02 (dois) pares de Meias de alqodao;
• 01 (um) Quepe ou bone com emblema;
• 01 (uma) Jaqueta ou japona para 0 frio;
• 01 (uma) Capa de chuva, material: PVC forrado;
• 01 (um) Apito;
• 01 (um) Cordao de apito;
• 01 (um) cinto social de couro, preto;
• 01 (um) cinto tipo coldre;
• 01 (um) Cracha com nome completo, funcao e foto.

6.125.2. No caso de empregada gestante, os uniformes deverao ser apropriados para a
situacao, substituindo-os sempre que estiverem apertados;

6.125.3. Os uniformes deverao ser entregues mediante recibo, cuja copia, devidamente
acompanhada do original para conferencia, devera ser enviada ao servidor
responsavet pel a fiscalizacao do contrato;

6.125.4. Cada profissional devers receber com antecedencia a prestacao de services 0 kit
de uniforme relacionado, sendo que os mesmos deverao ser substitufdos a cada
06 (seis) meses;

6.125.5. No caso de alguma peca do uniforme apresentar desgaste demasiado antes de
se completar este perlodo, a CONTRA TADA provldenclara a substituicao da peca
desgastada num prazo de 10 (dez) dias uteis contados da notificacao da
CONTRA TANTE, sem onus para a Adrninistracao:

6.125.6. A CONTRATADA nao podera repassar os custos de qualquer um destes itens de
uniforme e equipamentos a seus empregados;

6.125.7. Os uniformes a serem fornecidos pela CONTRATADA a seus empregados
deverao ser condizentes com as atividades a serem desempenhadas na
CONTRA TANTE, compreendendo pecas para todas as estacoes clirnaticas do
ana;

6.125.8. Outros que a CONTRA TADA julgar necessario.

6.126. FORNECIMENTO MINIMO DE MATERIAlS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS:
Para a perfeita execucao dos services, a CONTRA TADA devera fornecer em nurnero
suficiente para a execucao dos services os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessaries nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, de
acordo com os termos da proposta:
o 03 (tres) aparelhos de comunicacao (tipo nextel ou similar) com bateria sobressalente e

carregador. A tecnologia empregada no aparelho devera ser capaz de promover a
cornunicacao via radio entre os postos de vigilantes Ifderes (Santo Andre e Sao Bernardo
do Campo) da CONTRATANTE e a base da CONTRATADA; Deve, portanto. ser 01 (um)
aparelho para 0 Ifder da unidade Santo Andre, 01 (um) para 0 Ifder da unidade Sao
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Bernardo do Campo e 01 (um) para 0 Fiscal do Contrato, viabilizando a comunicacao
mais rapida e eficiente com a Administracao;

• 16 (dezesseis) radios tipo HT ou superior (tipo Nextel ou similar) com bateria
sobressalente para cada posto, A tecnologia empregada no aparelho devera ser capaz
de promover a cornunicacao via radio entre todos os postos de viqllancla da respectiva
unidade (Unidades de Sao Bernardo do Campo e Santo Andre) da CONTRATANTE e a
base da CONTRA TADA;

• 02 (duas) Lanternas com pilhas para os postos de ronda e/ou lideres;
• 02 (dois) Bastoes eletr6nicos, com dispositrvo de prcqrarnacao para rondas e/ou llderes:
• 200 (duzentos) Botons que serao instalados em pontos determinados pela

CONTRATADA;
• 01 (urn) Livro de Ocorrencia por posto de Service, para lavratura das ocorrencias;
• 01 (urn) rel6gio de ponto eletr6nico para cada unidade descrita no t6pico "LOCAlS DE

PRESTA~AO DO SERVI~O" do Terrno de Referencia, independente do nurnero de
empregados alocados na unidade. 0 rel6gio sera instalado ern local pre-estabelecido
pela CONTRATANTE, para fins de registro diario de assiduidade e pontualidade de seu
pessoal. 0 rel6gio devers possibilitar livre acesso as intorrnacoes conforme Portaria 1510
de 21/08/2009 para fins de fiscalizacao pela CONTRATANTE e pelo Ministerto do
Trabalho e Emprego;

6.126.1. Independente do acesso, a CONTRA TADA devera enviar ao fiscal da
CONTRA TANTE relat6rio diarlo de assiduidade e pontualidade dos seus
empregados, constando horario de entrada e de saida de seus ernpregados;

6.126.2. Outros materiais, equipamentos e acess6rios necessaries a execucao do service:
6.126.3. Manter em perfeito funcionamento todos os equipamentos, efetuando

manutencao peri6dica e/ou substituindo aqueles que sofrerem danos para nao
haver prejufzos na execucao dos servicos:

6.126.4. Substituir, em ate 12 (doze) horas, quaisquer equipamentos defeituosos
fornecidos pela CONTRA TADA para 0 cumprimento das atividades de sequranca,
exceto a motocicleta que devera ser substitufda em ate 02 horas e se houver a
necessidade de substituicao de alguma peca, componente ou material, os
mesmos devem ser novos.

6.127. FORNECIMENTO DE MOTOCICLETA PARA RONDAS DE CAMPO
Durante a execucao dos services a CONTRATADA devera disponibilizar:
• 01 (urna) rnotocicleta, para 0 Campus Sao Bernardo do Campo para utilizacao nas

rondas.
6.127.1. Para efeito de calculo dos custos com a moto, e considerando que 0 presente

processo nao trata de aquisicao, a CONTRATADA pcdera utilizar 0 custo de
locacao com a estimativa de percorrer 400 km por rnes,

6.127.2. A CONTRATADA devers fornecer todos os acess6rios e equipamentos de
seguranc;a individual- EPl's necessaries para utilizacao da moto.

6.128. PREPOSTO

6.128.1. A CONTRA TADA devera nomear e manter durante a execucao contratual
preposto aceito pela Adrninistracao, no local de prestacao dos services. para
orientar a execucao dos servicos, bem como manter contato com 0 fiscal da
CONTRATANTE, solicitando as providenclas que se fizerem necessarias ao bom
cumprimento de suas obriqacoes, recebendo as reclarnacoes daquela e, por
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consequencia, tomando todas as medidas cabiveis para a solucao das falhas
detectadas, conforme art. 68 da Lei nO8.666/93;

6.128.2. 0 preposto (representante/encarregado) devera ainda:
6.128.2.1. Orientar as atividades dos empregados alocados nos diversos locais

de prestacao dos services:
6.128.2.2. Ter pleno conhecimento das atividades realizadas pelos empregados

sob sua responsabilidade;
6.128.2.3. Controlar a assiduidade e pontualidade dos empregados sob sua

responsabilidade e comunicar, imediatamente, ao fiscal do contrato
todas as faltas, atrasos etc.;

6.128.2.4. Prestar lnforrnacces ao fiscal do contrato;
6.128.2.5. Tomar as medidas necessaries ao atendimento dos seus empregados

em situacoes de emerqencia;
6.128.2.6. Atender prontamente as solicitacoes da CONTRATANTE;
6.128.2.7. Tomar ciencia dos relatorios de fiscalizacao, oficios, atas de reuniao e

outros documentos que se fizerem necessaries a eficaz cornunicacao
entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE;

6.128.2.8. Comunicar, 0 fiscal do contrato sobre as ocorrencias cujas solucoes
nao sejam de sua alcada e que possam acarretar dificuldades no
desenvolvimento dos services:

6.128.2.9. Relatar a flscallzacao do contrato toda e qualquer irregularidade
observada nos postos de service das instalacoes onde houver
prestacao dos services:

6.128.2.10. Estar apto a esclarecer as questoes relacionadas as faturas dos
services prestados.

CLAUSllLA S - MA -_j)AS QBRlGACOES DA£ONl:RA TANTE

AIE~mdas obriqacoes provenientes da Lei nO8.666/93 e da lnstrucao Normativa 02/2008ambas em
sua versao atualizada, incumbe a CONTRA TANTE:

7.1. Exercer, por seu representante, acompanhamento e fiscalizacao sobre a execucao dos
services, anotando as ocorrencias em livro proprio, dando ciencia ao Ifder ou preposto da
CONTRATADA e determinando sua imediata reqularizacao:

7.2. Assegurar que 0 ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacoes,
apresentem condicoes adequadas ao cumprimento, pela CONTRAT ADA, das normas de
sequranca e saude no trabalho, quando 0 service for executado em suas dependencies, ou
em local por ela designado;

7.3. Disponibilizar a CONTRATADA uma sala, informada posteriormente atraves de offcio
proprio, para as instalacoes de operacao e controle das atividades de viqilancia;

7.4. Emitir/disponibilizar carteirinha de acesso aos predios a ser utilizadas pelos empregados da
CONTRATADA, haja vista a utilizacao de catracas em alguns locais;

7.5. Acompanhar e fiscalizar a execucao do Contrato, por servidor especialmente designado,
anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, mes e ano, bem como 0
nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providenclas cabiveis;

7.6. Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva prestacao do service, por meio de servidor
especial mente designado, na forma prevista na Lei nO.8.666/93;

{:
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7.6.1. Para realizacao do "Atesto", sera observada a docurnentacao obriqatoria que deve
ser encaminhada pela CONTRATADA juntamente com a nota fiscal referente ao mes
de execucao dos services, conforme estabelecido no Termo de Referencia;

7.7. Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos socia is antes de cada pagamento;
7.8. Proporcionar todas as condicoes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus

services de acordo com as deterrninacoes do contrato, do Edital e seus Anexos,
especial mente do Termo de Referencia:

7.9. Comunicar ao representante da CONTRATADA qualquer descumprimento de obriqacoes e
responsabilidades previstas no Termo de Referencia e neste contrato, determinando as
medidas necessarias a sua reqularizacao;

7.10. Disponibilizar a CONTRATADA um local para as lnstalacoes dos reloqlos de ponto, alern de
disponibilizar instalacoes sanitarias e locais para reteicoes dos empregados, necessaries ao
bom desempenho dos services.

7.11. Efetuar os pagamentos dentro do prazo previsto neste contrato, mediante a apresentacao
das respectivas notas fiscais ou faturas, devidamente atestadas por servidor designado;

7.12. Liberar ou restituir a CONTRATADA a garantia prestada, apes 0 fiel e integral cumprimento
do Contrato;

7.13. Aplicar as sancoes administrativas, quando se fizerem necessarias:
7.14. N80 praticar atos de ingerencia na aoministracao da CONTRATADA como:

7.14.1. Exercer 0 poder de mando sobre os empregados da CONTRA TADA, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto
quando 0 objeto da contratacao previr 0 atendimento direto, tais como nos services
de recepcao e apoio ao usuario:

7.14.2. Direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar na empresa CONTRATADA;
7.14.3. Promover ou aceitar 0 desvio de funcoes dos trabalhadores da CONTRATADA,

mediante a utilizacao destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratacao e em relacao a funcao especffica para qual 0 trabalhador foi contratado;

7.14.4.Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do
proprio org80 ou entidade responsavel pela contratacao.

7.15. Aprovar ou recusar consubstanciadamente, os services e fornecimentos prestados e
documentos fiscais apresentados.

7.16. Exigir 0 cumprimento de todas as obriqacoes assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

7.17. Solicitar, a qualquer tempo, informacces ou documentos para averiguar 0 cumprimento das
obrigac;oes legais por parte da CONTRA TADA, podendo ser auxiliado por fiscais
designados para esse fim, bem como ser assistido por terceiro ou empresa, desde que
justifique a necessidade de assistencia especializada.

7.18. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrencia de eventuais imperfelcoes no curso da
execucao dos services, fixando prazo para a sua correcao.

7.19. Nao permitir que os empregados da CONTRATADA executem tarefas em desacordo com
as preestabelecidas neste contrato.

7.20. Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais por eventuais
infracoes cometidas.

7.21. Nao permitir que os empregados da CONTRATADA realizem horas extras, exceto em caso
de comprovada necessidade de service, formalmente justificada pela Autoridade do org80
para 0 qual 0 trabalho seja prestado e desde que observado 0 limite da leqislacao
trabalhista.

7.22. A CONTRATANTE podera oferecer um programa de formacao em direitos humanos e
conscientizacao por meio de:
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a) Arnbientacao, a ser realizada na irnplantacao dos services, com a finalidade de
esclarecer e inserir o(a)s funclonartota)s como parte da Comunidade Academica;

b) Palestras e discussoes publicae, objetivando conscientizar e eliminar praticas de
assedio moral que ocasionem dano psfquico aos/as trabalhadores/as, pratica de
violencla contra as mulheres trabalhadoras (moral, sexual, psicoloqicas, fisicas e
sociais) no local de trabalho, na sociedade e no lar, acoes preconceituosas e/ou
discrirninatorias, intorrnacoes e orientacoes sobre os direitos da vitima e a rede de
acolhimento.

7.23. As acoes eventualmente oferecidas pela CONTRATANTE sao por mera liberalidade, sendo
que a sua ausencia nao exime a obriga~ao da CONTRA TADA na pratica de acoes
preventivas para a formacao e consclentizacao de seus (suas) colaboradores(as);

7.24. Sempre que identificada ou comunicada a ocorrencia de qualquer tipo de assedio,
desrespeito, preconceito ou discrlmlnacao, a CONTRATANTE ira encaminhar os fatos para
apuracao e responsabilizacao do agente coator na esfera administrativa e na esfera judicial
(penal e civel) junto as autoridades competentes.

tUUSULA QlIA \LA- J:)AJ;JSCALIZACAa

A flscalizacao do presente Contrato sera exercida por um representante da CONTRATANTE,
designado pelo setor competente, ao qual competlra dirimir as duvidas que surgirem no curso da
prestacao dos services e de tudo dara ciencia a Adrninistracao, observando na execucao de suas
atividades 0 estabelecido no Anexo IV da IN 02/2008, e suas alteracoes e rnodificacoes
posteriores.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A fiscalizacao de que trata esta Clausula nao exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, per qualquer irregularidade, ainda
que resultante de irnperfelcoes tecnlcas, vlcios redibitorios, emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior, e na ocorrencia destas, nao implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE
ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com 0 art. 70 da Lei nO.8.666, de 1993.

PARAGRAFO SEGUNDO - 0 fiscal do Contrato anotara em registro proprio todas as ocorrencias
relacionadas com a execucao do Contrato, indicando dia, mes e ano, bem como 0 nome dos
empregados eventual mente envolvidos, determinando 0 que for necessario a reqularizacao das
faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para 0
fim de eventual aplicacao de sancao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Em suas dependenclas, a fiscalizacao da CONTRATANTE tera livre
acesso aos locais de trabalho e aos empregados da CONTRA TADA.

PARAGRAFO QUARTO - Sempre que necessario, a CONTRATANTE procedera, por lnterrnedio
do seu Fiscal, a devida fiscalizacao dos Postos em service, a fim de comprovar 0 fiel e correto
cumprimento da obriqacao contratual.

PARAGRAFO QUINTO - 0 Fiscal da CONTRATANTE nao podera permitir, sob nenhuma hipotese,
que os empregados da CONTRA TADA executem tarefas em desacordo com aquelas
estabelecidas neste contrato.

PARAGRAFO SEXTO - Comprovada a necessidade, 0 Fiscal da CONTRATANTE podera exigir 0
imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da CONTRA TADA que deixe de
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merecer conflanca, embarace a fiscalizacao ou ainda que venha a se conduzir de modo
inconveniente ou incompativel com 0 exercicio das funcoes que Ihe foram atribuidas.

PARAGRAFO SETIMO - A CONTRATADA ficara sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalizacao,
obrigando-se a prestar todos os esclarecimentos porventura requeridos pelo Fiscal da
CONTRATANTE.

PARAGRAFO OITAVO - 0 Fiscal da CONTRATANTE devera emitir relatorios sobre a execucao
do Contrato, em especial quanto ao acompanhamento e tlscallzacao da prestacao dos services, a
exiqencia de cumprimento de concicoes contratuais estabelecidas, a proposta e aplicacao de
sancoes.

LAUSU.bAN.QBAr DO VALO~DQ GONIRAT

o valor mensal do Contrato e de R$ 191.333,32 (cento e noventa e um mil trezentos e trinta e
tres reais e trinta e dois centavos), perfazendo 0 valor total para 12 (doze) meses de R$
2_295.999,84 (dois milhoes duzentos e noventa e cinco mil novecentos e noventa e nove
reais e oitenta e quatro centavos

PARAGRAFO UNICO - No valor acima estao inclufdas todas as despesas ordlnarias diretas e
indiretas decorrentes da execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de adrninistracao, materiais de
consumo, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.

CLAUSULA_DEClMA - DA DOTACAO...ORCAMEKTARI

As despesas decorrentes da presente contratacao correrao a conta da dotacao orcarnentaria
propria, prevista no Orcarnento da Uniao para 0 exercfcio de 2017 na classlflcacao abaixo:

Programa de Trabalho: 12364.2080.20RK.0035
Natureza de Despesa: 33.90.37-03

PTRES: 108719
Fonte: 0112

PARAGRAFO PRIMEIRO - Foi emitida pela Fundacao Universidade Federal do ABC, a Nota de
Empenho n", 2017NE800373, no valor de R$ 191.333,32 (cento e noventa e um mil trezentos e
trinta e tres reais e trinta e dois centavos), na conta da dotacao orcarnentaria especificada no
caput desta Clausula, para fazer face as despesas inerentes ao Contrato, relativas ao exercicio
financeiro corrente, devendo ser emitida(s), noes) exercfcio(s) subsequente(s), nova(s) Nota(s) de
Empenho visando ao atendimento das despesas correspondentes, devendo ser entranhadas aos
autos do processo administrativo nO.23006.001596/2016-86 uma via de toda(s) a(s) Nota(s) de
Empenho que vierem a ser emitidas no curso da relacao contratual, inclusive as de reforco,

PARAGRAFO SEGUNDO - A despesa do exercicio subsequente correra a conta da Dotacao
Orcamentaria consignada para essa atividade no respective exercicio.

CLAUS bADEClMA P.RIMEIRA - DA \lIGENCIA E_DA EFICACIA

o prazo de vigencia deste Contrato e de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicacao
no Diario Oficial da uniao - D.O.U., podendo, por interesse da CONTRATANTE, ser prorrogado
por period os iguais e sucessivos, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei nO.8.666/93 e alteracoes
posteriores, limitado a sua curacao a 60 (sessenta) meses.
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PARAGRAFO UNICO - Toda prorroqacao de prazo contratual deve ser motivada e justificada por
escrito, somente podendo operar-se caso se mostre vantajosa para a CONTRATANTE.

CLAUSULADEGlMA_SEGUNDA - DO EAGAMENT_d

o prazo para pagamento sera de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da
apresentacao da Nota FiscallFatura, com 0 devido "atesto" pelo Setor Competente da
CONTRATANTE, juntamente com a apresentacao dos criterios de afericao de resultados
estipulados, acompanhada das seguintes cornprovacoes:

a) Da regularidade fiscal e trabalhista, constatada atraves de consulta "on-line" ao Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, ou mediante consulta aos sftios
eletronicos oficiais ou a docurnentacao mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93;

b) Do cumprimento das obriqacoes trabalhistas, correspondentes a Nota Fiscal ou fatura
referentes ao rnes da prestacao dos services:

c) No caso de cooperativa, devera comprovar 0 recolhimento das contribuicoes individuais de
seus cooperados.

PARA.GRAFO PRIMEIRO - Havendo erro na apresentacao da Nota FiscallFatura, dos documentos
pertinentes a contratacao ou, ainda, circunstancia que irnpeca a tiquldacao da despesa, 0
pagamento ficara pendente ate que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta
hip6tese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a ap6s a reqularizacao da situacao, n80 acarretando
qualquer onus para a CONTRATANTE.

PARA.GRAFO SEGUNDO - Quando do pagamento, sera efetuado a retencao tributaria prevista na
legislag80 apllcavel,

PARA.GRAFO TERCEIRO - Quanto ao imposto sobre service de qualquer natureza (ISSQN), sera
observado 0 disposto na lei complementar nO 116/2003 e leqislacao municipal aplicavel.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADAICONTRIBUINTE regularmente inscrita no SIMPLES
NACIONAL, nos termos da LC nO 123, de 2006, n80 sofrera a retencao tributaria do Paraqrafo
Segundo. No entanto 0 pagamento ficara condicionado a apresentacao de comprovacao por meio
de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

PARA.GRAFO QUINTO - 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credito.
mediante dep6sito em conta-corrente, na aqencia e estabelecimento bancario indicado pela
CONTRATADA ou por outro meio previsto na leqislacao vigente.

PARAGRAFO SEXTO - Sera considerado como data do pagamento 0 dia em que constar como
emitida a ordem bancaria para pagamento.

PARAGRAFO SETIMO - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
CONTRATADA nao tenha concorrido de alguma forma para tanto, e ap6s instrucao com as
justificativas e motivos, e serem submetidos a apreciacao da autoridade superior competente, que
adotara as providencias para verificar se e ou nao caso de apuracao de responsabilidade,
identificacao dos envolvidos e irnputacao de onus a quem deu causa, 0 valor devido devera ser
acrescido de encargos morat6rios proporcionais ao dias de atraso, apurados desde a data limite L,i ..
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prevista para pagamento ate a data do efetivo pagamento, a taxa de 0,5% (meio per cento) ao rnes
ou 6% (seis p~r cento) ao ano, mediante aplicacao das seguintes formulas:

I EM = I x N x VP I

EM = Encargos Morat6rios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = indice de atualizacao financeira, calculado segundo a f6rmula:

II = (TX3~! 00) I
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual

N = Nurnero de dias entre a data limite prevista para 0 pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da parcela em atraso

PARAGRAFO OITAVO - Sendo identificada cobranc;:a indevida na Nota Fiscal de Service, a
CONTRATANTE podera, a seu juizo, fazer a glosa dos valores indevidos, ou solicitar formalmente
a CONTRA TADA envolvida a reapresentacao da Nota Fiscal de Service, devidamente corrigida.
Nesse caso, a contagem do prazo para pagamento sera reiniciada a partir da nova ernissao.

PARAGRAFO NO NO - Caso seja identificada cobranca indevida ap6s 0 pagamento da Nota Fiscal
de Service, a CONTRA TANTE cornunicara formalmente os fatos a CONTRATADA, a fim que seja
feita a devolucao do valor correspondente, no pr6ximo documento de cobranc;:a.

PARAGRAFO DECIMO - 0 pagamento devera ser efetuado mediante a apresentacao de Nota
Fiscal ou da Fatura pela CONTRATADA, que devers conter 0 detalhamento dos services
executados, conforme disposto no art. 73 da Lei nO8.666 de 1993, observado 0 disposto no art. 35
e os procedimentos contidos na lnstrucao Normativa nO03 de 15/10/2009.

CLAUSUl:ABEGJMAJERGElRA - DO .eRQ\llSJONAMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS
EM CON'rAHetiifB

A CONTRATANTE depositara, mensalmente, em conta de dep6sito em garantia especifica, os
valores provisionados para 0 pagamento das ferias, 13° salario e rescisao contratual dos
trabalhadores envolvidos na execucao do Contrato, conforme disposto no item 26 do Termo de
Referencia.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os valores referentes as provisoes de encargos trabalhistas
mencionados no Caput desta Clausula, depositados em conta de dep6sito em garantia, deixarao
de compor 0 valor mensal a ser pago diretamente a CONTRATADA.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA podera utilizar os valores da conta de dep6sito em
garantia para 0 pagamento de verbas trabalhistas e previdenciarias, (mica e exclusivamente dos
empregados vinculados ao service contratado, ocorridas durante a vigemcia deste Instrumento
Contratual, desde que estejam contempladas na Tabela 1 do subitem 26.22 do Termo de
Reterencia, mediante previa solicitacao de autorizacao ao CONTRATANTE, a qual devera vir
acompanhada dos documentos comprobat6rios da ocorrencia das obrigac;:6es trabalhistas referente
ao periodo retido do empregado, observando os prazos estipulados no subitem 26.6 do Termo de
Referencia. ~

~
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PARA.GRAFO TERCEIRO - 0 saldo remanescente dos recursos depositados na conta-dep6sito
vinculada - bloqueada para rnovirnentacao sera liberado a empresa no momento do encerramento
do contrato, ap6s a comprovacao da quitacao de todos os encargos trabalhistas e prevldenciarios
relativos ao service contratado, conforme previsao do § 40 do art. 19-A da IN N° 02/2008 e da
SLTIIMPOG.

CLAUSULA ClMA.QUARIA - DASALIERAC1)ESJ)O CONTRA TO,

Este Contrato podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.". 8.666/93, desde que
haja interesse do CONTRA TANTE, com a apresentacao das devidas justificativas.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA obriga-se a aceitar nas mesmas condicoes deste
Contrato, os acrescimos ou supressoes que se facarn necessarias nos services, ate 0 limite legal
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

PARA.GRAFO SEGUNDO - As supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes
poderao exceder 0 limite de 25% (vinte e cinco por cento).

CLAUSULA DECJMA..QUJNTA- DAS INFRAGQES E SANCOES ADMINISTRA TIVAS

Comete infra9ao administrativa, nos termos da Lei nO8.666 de 1993, da Lei nO10.520 de 2002, do
Decreto nO3.555 de 2000 e do Decreto nO5.450 de 2005, a CONTRATADA que:

a) Inexecutar total ou parcialmente 0 Contrato;
b) Apresentar documentacao falsa;
c) Comportar-se de modo inid6neo;
d) Cometer fraude fiscal;
e) Descumprir quaisquer dos deveres elencados no Edital e no Contrato;

PARAGRAFO PRIMEIRO - Comete falta grave, podendo ensejar a rescisao unilateral da avenca,
sem prejulzo da aplicacao de sancao pecuniaria e do impedimento para licitar e contratar com a
Uniao, nos termos do artigo 7° da Lei nO10.520/2002, aquele que:

I - Nao promover 0 recolhimento das contrlbuicoes relativas ao FGTS, Sociais e a
Previdencia Social, exlqlveis ate 0 momento da apresentacao da Fatura;

II - Deixar de realizar pagamento do salario, verbas trabalhistas, vale-transporte e auxilio
alimentacao na data fixada.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA que cometer quaisquer das infracoes discriminadas
nas alineas acima, ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sancoes:

a) Advertencia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao acarretarem
prejuizos significativos ao objeto da contratacao:

b) Multa:
b.1) Morat6ria de 0,1% (um decirno por cento) por dia de atraso injustificado de entrega,

ou de sua reqularizacao, sobre 0 valor mensal do Contrato;
b.1.1) Em se tratando de lnobservancia do prazo fixado para apresentacao da

Garantia, inclusive para referee ou por ocasiao de prorroqacao, aplicar-se-a
multa de 0,07% (sete centesimos per cento) sobre 0 valor do Contrato por dia
de atraso, observando 0 maximo de 2% (dois per cento), eo atraso superior a
25 (vinte e cinco) dias autorizara a Adrninistracao contratante a promover a ~
resclsao do Contrato.

, .
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b.1.2) As penalidades de Multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas
independente entre si.

b.2) Cornpensatoria de 10% (dez por cento) sobre 0 valor total do Contrato, no caso de
inexecucao total da obriqacao assumida, podendo ser acumulada com a Multa
Moratoria;

b.3) Em caso de inexecucao parcial, a Multa Compensat6ria, no mesmo percentual da
alfnea anterior, sera aplicada de forma proporcional a obriqacao inadimplida.

c) Suspensao do direito de licitar e impedimento de contratar com a Fundacao Universidade
Federal do ABC pelo prazo de ate 2 (dois) anos;

d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adrninistracao Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a
reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Adrninistracao pelos prejuizos causados;

e) Impedimento do direito de licitar e contratar com a Uniao e descredenciamento no
SICAF, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos.

PARAGRAFO TERCEIRO - A apllcacao de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-a em
processo administrativo que assequrara 0 contraditorlo e a ampla defesa observando-se 0
procedimento previsto na Lei nO8.666 de 1993 e, subsidiariamente, na Lei nO9.784 de 1999.

PARAGRAFO QUARTO - A autoridade competente, na aplicacao das sancoes, levara em
consideracao a gravidade da conduta do infrator, 0 carater educative da pena, bem como 0 dana
causado a Adrninistracao. observado 0 principio da proporcionalidade.

PARAGRAFO QUINTO - No caso de aplicacao de multa a CONTRATADA, a mesma devera ser
recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos a contar da data do recebimento da
cornunicacao enviada pela UFABC.

PARAGRAFO SEXTO - As multas aplicadas e nao recolhidas no prazo do seu vencimento, bem
como eventuais prejulzos causados a CONTRATANTE, serao recolhidos ou deduzidos dos valores
a serem pagos a CONTRATADA ou deduzidos da garantia ou, ainda, quando for 0 caso, serao
inscritos na Divida Ativa da UFABC e cobrados judicialmente.

PARAGRAFO SETIMO - As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF,

PARAGRAFO OITAVO - As sancoes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser
aplicadas isoladas ou, no caso das rnultas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas
cabiveis.

LAUSULA CJMASEXTA -_j)AREeACIUACAQ 0.0 CONTRA TO

o presente instrumento contratual podera ser repactuado, desde que seja observado 0 interregno
mlnirno de 1 (urn) ana das datas dos orcarnentos aos quais a proposta se referir, conforme
estabelece 0 artigo 5° do Decreto n° 2.271, de 1997, e com os dispositivos aplicavels da Instrucao
Normativa SLTIIMPOG n° 2, de 30 de abril de 2008, atualizada.

PARAGRAFO PRIMEIRO - 0 interregno mlnimo de 1 (urn) ana para a primeira repactuacao sera
contado a partir da data do acordo, convencao ou dissidio coletivo de trabalho ou equivalente,
vigente a epoca da apresentacao da proposta, quando a variacao dos custos for decorrente de
mao-de-obra e estiver vinculado as datas-bases deste instrumento contratual. {: .
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PARAGRAFO SEGUNDO - Nas repactuacoes subsequentes a primeira, a anualidade sera contada
a partir da data do fato gerador que deu ensejo a ultima repactuacao.

PARAGRAFO TERCEIRO - As repactuacoes serao precedidas de solicitacao da CONTRATADA,
acompanhada de demonstracao anaiftica da alteracao dos custos, por meio de apresentacao da
planilha de custos e formacao de precos e do novo acordo ou convencao coletiva que fundamenta
a repactuacao, conforme a variacao de custos objeto da repactuacao.

PARAGRAFO QUARTO - E vedada a inclusao, por ocasiao da repactuacao, de beneficios nao
previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obriqatorios por forca de instrumento
legal, sentence normativa, acordo coletivo ou convencao coletiva.

PARAGRAFO QUINTO - Quando da solicitacao da repactuacao, para fazer jus a variacao de
custos decorrente do mercado, esta somente sera concedida mediante a cornprovacao pelo
contratado do aumento dos custos, neqcciacao entre as partes, considerando-se:

a) os precos praticados no mercado e em outros Contratos da Adrninistracao;
b) as particularidades do Contrato em vigencia;
c) a nova planilha com a variacao dos custos apresentada;
d) a disponibilidade orcarnentaria da CONTRA TANTE.

PARAGRAFO SEXTO - A decisao sobre 0 pedido de repactuacao deve ser feita no prazo maximo
de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitacao e da entrega dos comprovantes de variacao
dos custos.

PARAGRAFO SETIMO- 0 prazo previsto no Paraqrafo anterior sera interrompido, sempre que 0
pedido de repactuacao nao estiver acompanhado da documentacao cornprobatoria ou forem
necessarias correcces ou esclarecimentos por parte da CONTRATADA

PARAGRAFO OITAVO - 0 prazo referido no Paraqrafo Sexto ficara suspenso enquanto a
CONTRAT ADA nao cumprir os atos ou apresentar a docurnentacao solicitada pela
CONTRATANTE para a cornprovacao da variacao dos custos.

PARAGRAFO NONO - As repactuacoes, como especie de reajuste, serao formalizadas por meio
de apostilamento, e nao poderao alterar 0 equilibrio econornico e financeiro dos contratos, exceto
quando coincidirem com a prorroqacao contratual, em que serao formalizadas por aditamento.

PARAGRAFO DECIMO - As repactuacoes que a CONTRATADA fizer jus e nao forem solicitadas
durante a vigencia do Contrato, serao objeto de preclusao com a assinatura da prorroqacao
contratual ou com 0 encerramento do Contrato.

PARAGRAFO DeCIMO PRIMEIRO - Caso a CONTRATADA nao solicite a repactuacao
tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrera a preclusao do direito a repactuacao, e
nova sollcitacao so pocera ser pleiteada apes 0 decurso de novo interregno minima de 1 (um) ano.

PARAGRAFO DeCIMO SEGUNDO- Caso, na data da prorroqacao contratual, ainda nao tenha
sido registrada a nova convencao ou acordo coletivo da categoria, a CONTRATADA devera
solicitar a insercao de Clausula no Termo Aditivo de prorroqacao que resguarde 0 direito futuro a
repactuacao, a ser exercido tao logo disponha daquele instrumento devidamente registrado, sob
pena de preclusao. {- : .
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PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - A CONTRATANTE podera realizar diligencias para conferir
a variacao de custos alegada pel a CONTRA TADA.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - Os novos valores contratuais decorrentes das repactuacoes
terao suas vigencias iniciadas observando-se 0 seguinte:

a) a partir da ocorrencia do fato gerador que deu causa a repactuacao;
b) em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejufzo da contagem de

periodicidade para concessao das pr6ximas repactuacoes futuras; ou
c) em data anterior a ocorrencia do fato gerador, exclusivamente quando a repactuacao

envolver revisao do custo de mao-de-obra em que 0 pr6prio fato gerador, na forma de
acordo, convencao ou sentence normativa que contemple data de vigencia retroativa,
podendo esta ser considerada para efeito de compensacao do pagamento devido,
assim como para a contagem da anualidade em repactuacoes futuras.

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - Os efeitos financeiros da repactuacao deverao ocorrer
exclusivamente para os itens que motivaram, e apenas em relacao a diferenca porventura
existente.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - A CONTRATADA devera aportar na Planilha de Custos e
Formacao de Precos no subm6dulo 4.4 provisao para resclsao, item "Aviso Previo Trabalhado", 0
percentual mensal de 1,95%, perfazendo 0 total anual de 23,33% da rernuneracao mensal, que
devera ser integralmente depositado durante 0 primeiro ana de vigencia do contrato. Ap6s esse
periodo, devera ser reduzido para 0,84% ao mes na planilha de cornposicao de precos, conforme
orientacao da Secretaria de Logistica e Tecnologia da lnformacao - SLTI.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO - No pedido de repactuacao a CONTRATADA devers excluir da
cornposlcao de seus custos os valores de equipamentos e ou ferramentas que ja tiveram seus
custos diluidos, observando as condlcoes da proposta inicial, salvo se houver a respectiva
justificativa ou reposicao que sera analisada pel a flscalizacao dos servicos da area demandante.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO - As repactuacoes nao interferem no direito das partes de
solicitar, a qualquer momento, a manutencao do equillbrio econ6mico dos contratos com base no
disposto no art. 65 da Lei nO8.666, de 1993.

CLAUSU ClMA SETIMA - DA GARANTIA!

Sera exigida a prestacao de garantia pela CONTRA TADA, como condicao para a pubticacao do
Contrato, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, limitada ao equivalente a
do is meses do custo da folha de pagamento dos empregados da CONTRATADA, com prazo de
validade de 90 (noventa) dias ap6s 0 encerramento do contrato, optando por uma das seguintes
modalidades:

a) caucao em dinheiro ou tltulos da divida publica;
b) segura - garantia; ou
c) fianca bancaria.

PARAGRAFO PRIMEIRO - 0 prazo maximo para apresentacao do comprovante de prestacao de
garantia, em qualquer uma das modalidades informadas no "Caput" desta Clausuta, sera de 10
(dez) dias uteis, contados da assinatura do Contrato.

~:
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PARAGRAFO SEGUNDO - 0 prazo mencionado no paraqrafo anterior podera ser prorrogado por
igual perlodo, a enteric da CONTRATANTE, sendo que 0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
para apresentacao da garantia autoriza a CONTRA TANTE a promover a rescisao do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausutas, conforme dispoern os incisos I e II
do art. 78 da Lei nO8.666, de 1993.

PARAGRAFO TERCEIRO - 0 descumprimento do prazo fixado para apresentacao da garantia
sera punlvel com multa de 0,07% (sete centesimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, observado 0 maximo de 2% (dois por cento).

PARAGRAFO QUARTO - A garantia em dinheiro devers ser efetuada na Caixa Economics
Federal em conta especifica com correcao monetaria. em favor da CONTRA TANTE, de acordo
com 0 artigo 82 do Decreto nO93.872 de 1986.

PARAGRAFO QUINTO - Caso a Opy80 seja por utilizar titulo da divida publica, estes devem ter
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de llquidacao e de
cust6dia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores economicos,
conforme definido pelo Mlnlsterio da Fazenda.

PARAGRAFO SEXTO - No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do C6digo Civil, em conformidade com 0
inciso I do artigo 828.

PARAGRAFO SETIMO - A garantia, se prestada na forma de fianca bancaria ou seguro-garantia,
devera ter validade englobando 0 perfodo da execucao do Contrato mais 03 (tres) meses apos 0
termino da vigencia contratual, sendo renovada, tempestivamente, no caso de cad a prorroqacao. e
havendo tarnbern alteracao do valor do contrato, a garantia devera ser readequada nas mesmas
condicoes deste.

PARAGRAFO OITAVO - A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assequrara 0
pagamento de:

a) Preju[zos advindos do n80 cumprimento do objeto do Contrato e do nao adimplemento
das demais obriqacoes nele previstas;

b) Prejufzos diretos causados a CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou
dolo durante a execucao do Contrato;

c) Multas morat6rias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA;
d) Obriqacoes trabalhistas, Sociais, FGTS e previdenciarias de qualquer natureza, nao

adimplidas pela CONTRATADA, quando for devido.

PARAGRAFO NONO - A garantia prestada somente sera liberada ante a comprovacao de que a
CONTRATADA pagou todas as verbas trabalhistas decorrentes da contratacao, assim como
posslveis valores devidos a CONTRAT ANTE, sendo que a garantia sera retida e 0 prazo
estendido em caso de expectativa de sinistro. A garantia sera considerada extinta:

a) Com a devolucao da ap6lice, carta fianca ou autorizacao para 0 levantamento de
irnportancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracao da Administracao, mediante termo circunstanciado, de que a
CONTRA TADA cumpriu todas as clausulas do Contrato; e

b) Ap6s 3 (tres) meses do terrnino da vigen cia contratual, que podera ser estendido em
caso de expectativa de sinistro.
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PARAGRAFO DECIMO - A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na leqislacao
que rege a materia.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - A garantia prevista no presente topico "DA GARANTIA"
somente sera extinta ou liberada ante a cornprovacao de que a CONTRATADA pagou todas as
verbas rescisorias trabalhistas decorrentes da contratacao, deduzidos eventuais valores devidos a
CONTRA TANTE, sendo que a garantia sera retida e 0 prazo estendido em caso de ocorrencia de
sinistro.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Caso a CONTRATADA nao efetue 0 pagamento das verbas
trabalhistas apos 0 encerramento da vigencia contratual, a garantia sera utilizada para 0
pagamento dessas verbas diretamente pela CONTRA TANTE.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - 0 garantidor nao e parte interessada para figurar em
processo administrativo instaurado pela CONTRA TANTE com 0 objetivo de apurar prejulzos e/ou
aplicar sancoes a CONTRA TADA.

CLAUS LADECIMA orrAVA - gAS MIiDIDAS AOAUTELADORAS

Consoante 0 artigo 45 da Lei n° 9.784, de 24 de janeiro de 1999, a Adrninistracao Publica podera
motivadamente adotar provldencias acauteladoras, inclusive retendo 0 pagamento, como forma de
prevenir a ocorrencia de dano de dificil ou impossivel reparacao.

LAUSULA CIMA N_ONA= DARESCISAO CONTRATUAl...!

o Contrato podera ser rescindido pelos motivos especificados nos artigos 77 e 78 da Lei nO.
8.666/93 e consoante as formas previstas no artigo 79 da mesma Lei.

PARAGRAFO PRIMEIRO - No caso de rescisao determinada por ate unilateral da
CONTRATANTE, ficam asseguradas a mesma, sem prejuizo das sancces cabiveis:

a) A execucao dos valores das multas e indenizacoes devidos a CONTRA TANTE;

b) A retencao dos creditos decorrentes do Contrato ate 0 limite dos prejuizos causados a
CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO - 0 descumprimento das obriqacoes trabalhistas ou a n80 rnanutencao
das condicoes de habilitacao pelo contratado dara ensejo a rescisao contratual, sem prejuizo das
demais sancoes, sendo vedada a retencao de pagamento se 0 contratado nao incorrer em
qualquer inexecucao do service ou tiver prestado a contento.

PARAGRAFO TERCEIRO - A Adrninistracao podera conceder um prazo para que a
CONTRA TADA regularize suas obriqacoes trabalhistas ou suas condicoes de habltitacao, sob pena
de rescisao contratual, quando nao identificar ma-te ou a incapacidade da CONTRATADA de
corrigir a situacao.

CLAUSULA VlGESJMA - DOS CASOS QMLSSO

.t :~
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Os casos omissos ou situacoes nao explicitadas nas Clausulas deste Instrumento serao decididos
pela CONTRATANTE, segundo as disposicoes contidas na Lei nO 10.520, de 2002 e na Lei nO.
8.666, de 1993 e suas alteracoes posteriores, demais regulamentos e normas administrativas
federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcricoes.

CLAUSULA .vlGESlMA.PRJMEIRA - DAPUBLLCACAO

lncumblra a CONTRATANTE providenciar a publicacao do extrato deste Contrato no Diario Oficial,
ate 0 quinto dia util do mes seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias
daquela data.

CLAUSULA VIGESIMASEGUNDA - DO FOR

As questoes decorrentes da execucao deste Instrumento, que nao possam ser dirimidas
administrativamente, serao processadas e julgadas na Justica Federal, na Subsecao .Judiciaria de
Santo Andre/SP, com exclusao de qualquer outre, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se 0 presente Contrato em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, para que surtam um s6 efeito, as quais, depois de lidas, sao assinadas pelos
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Santo Andre, 16 de agosto de 2017.

I

Procurador
Dunbar Servicos de Seguranc;:a- EIRELI

pI CONTRA TADA

TESTEMUNHAS:

I ()~ ~ /

-~-g~-~-:--L~--+=~=HBA;;;_R'::;_Setv;___I~-OS-d""";;ef~eg=-Uf-"':='::::"";;=-E1-rel-j

Identidade: Danle! da Sliva Domine
Gerente Comerclal

R.G.:32.261.Q58.8 CPF: 314.022.788-45
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