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CONTRATO Nº ---/FP-2020/00 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO 

TÉCNICO EM ATIVIDADES DE ENGENHARIA, COM 

CESSÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM 

DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

FUNDAÇÃO PARQUE DE ALTA TECNOLOGIA DA 

REGIÃO DE IPERÓ E ADJACENCIAS - FUNDAÇÃO 

PATRIA, E A EMPRESA XXXXXXXXXX. 

 

A Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências - Fundação 

PATRIA, inscrita no CNPJ n° 71.558.068/0001-39, inscrição estadual n° 358.066.586.112, 

inscrição municipal n° 0.3220.046, situada na Rua Jose Antônio Scaciota n° 165 - Portal do 

Cedro - CEP: 18560-000, no Município  de  Iperó/SP, neste ato representada pelo seu Diretor-

Presidente, Sr. Newton Calvoso Pinto Homem, Carteira de Identidade nº 394.013 – SIM, CPF/MF 

nº 758.618.607-34, com a competência que lhe confere o Estatuto da Fundação PATRIA, 

nomeado através da Ata de Reunião Ordinária nº 069 do Conselho de Curadores e da 

Diretoria Executiva, de 13 de novembro de 2019, doravante denominada simplesmente 

CONTRATANTE, e a empresa XXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ n° XXXXXXXXXX, com sede na 

XXXXXXXXXX, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. XXXXXXXXXX, 

portador da Cédula de identidade Registro Geral n°- XXXXXXXXXX e do CPF/MF n° 

XXXXXXXXXX, com a competência que lhe confere XXXXXXXXXX, tendo em vista o que 

consta no Processo de Cotação  de Preços - TJCP n° XXXXXXXXXX, resolvem celebrar o 

presente instrumento, mediante as cláusulas  e condições seguintes: 

CLÁUSULA  PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece que está sujeita às cláusulas deste Contrato, 

ao disposto na Lei n° 8.666/1993 e demais normas aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA  SEGUNDA – DO OBJETO 

Parágrafo Primeiro - O contrato tem por objeto a prestação de serviços de apoio técnico 

em atividades de engenharia, com cessão de mão de obra especializada em dedicação 

exclusiva, a ser aplicada na análise e produção documental do projeto detalhado de 

engenharia do Reator Multipropósito Brasileiro – RMB da Comissão Nacional de Energia 

Nuclear – CNEN, conforme especificado abaixo: 
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Item CBO Qtd. Ocupação Disciplina 
Prazo 

(meses) 

Salário 

Base 

(R$) 

1 2141-05 1 Arquiteto Sênior Arquitetura 4 9.270,00 

2 2142-05 2 Engenheiro Civil Master Civil 5,5 18.130,00 

2 2142-05 1 Engenheiro Civil Master Civil 2,5 18.130,00 

3 2142-05 1 Engenheiro Civil Sênior Civil 5,5 13.870,00 

4 
2145-05 

2142-05 
1 Engenheiro Químico / Civil Master 

Combate a 

Incêndio 
3 18.130,00 

5 2143-05 1 
Engenheiro Eletricista/ Eletrônico 

Sênior 
Elétrica 4,5 13.870,00 

6 

2143-05 

2145-05 

2143-10 

2021-05 

1 
Engenheiro Eletricista / Químico / 

Eletrônico / Mecatrônica - Sênior 

Instrumentação 

e Controle 
4 13.870,00 

7 2142-05 1 
Engenheiro de Planejamento – 

Sênior 
Planejamento 4 13.870,00 

8 2145-05 1 Engenheiro Químico Sênior Processos 3 13.870,00 

8 2145-05 1 Engenheiro Químico Sênior Processos 4,5 13.870,00 

9 2145-05 1 Engenheiro Químico Pleno Processo 4,5 10.160,00 

10 3185-10 1 Projetista Civil Master Civil 5,5 11.740,00 

11 3185-10 1 Projetista Civil Sênior Civil 5,5 7.580,00 

11 3185-10 1 Projetista Civil Sênior Civil 4 7.580,00 

11 3185-10 1 Projetista Civil Sênior Civil 4,5 7.580,00 

11 3185-10 1 Projetista Civil Sênior Civil 4 7.580,00 

12 3185-10 1 Projetista Civil Pleno Civil 5,5 5.150,00 

13 3187-10 1 Projetista de Elétrica Sênior Elétrica 4 7.580,00 

14 3187-10 1 Projetista de Elétrica Pleno Elétrica 4 5.150,00 

15 3186-10 1 
Projetista Mecânica de HVAC 

Sênior 
Mecânica 2 7.580,00 

16 3186-10 1 
Projetista de Instrumentação e 

Controle Sênior 

Instrumentação 

e Controle 
4 7.580,00 

16 3186-10 1 
Projetista de Instrumentação e 

Controle Sênior 

Instrumentação 

e Controle 
4 7.580,00 

17 3186-10 1 Projetista de Tubulação Master Tubulação 4 11.740,00 

18 3186-10 1 Projetista de Tubulação Sênior Tubulação 4,5 7.770,00 

18 3186-10 1 Projetista de Tubulação Sênior Tubulação 4 7.770,00 

19 3181-15 1 Desenhista Engenharia 4 3.000,00 

20 3171-10 1 
Assistente Técnico em Informática 

(TI) 
TI 4,5 1.940,00 
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Parágrafo Segundo - Integra o presente instrumento, independentemente de transcrição, 

a Proposta n° XXXXXXXXXX, de XXXXXXXXXX da CONTRATADA, e o Instrumento 

Convocatório da Cotação de Preços Convocatório nº XXXXXXXXXX. 

Parágrafo Terceiro - Pertence à CONTRATANTE o direito de propriedade intelectual dos 

produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que 

vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, 

permitindo à CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar estes, sem limitações. 

Parágrafo Quarto - Pertencem à CONTRATANTE os direitos autorais das soluções, dos 

projetos, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e 

de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles 

produzidos por terceiros porventura subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem 

que exista autorização expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuízo das 

sanções civis e penais cabíveis. 

Parágrafo Quinto - O presente contrato visa atender às metas do Convênio n° 01.14.0240, 

celebrado entre a Fundação PATRIA e a FINEP, para execução do projeto detalhado de 

engenharia do RMB – Reator Multipropósito Brasileiro, que tem por executora a Comissão 

Nacional de Energia Nuclear – CNEN e a Amazônia Azul Tecnologia de Defesa S.A. – 

AMAZUL. 

Parágrafo Sexto - Os trabalhos serão executados na Sede da Empresa Amazônia Azul 

Tecnologias de Defesa S.A. – AMAZUL, localizada na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 

nº 1.847, Butantã, CEP: 05581-001, São Paulo/SP, ou em outro local indicado pela empresa, 

nesta cidade. 

CLÁUSULA  TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO 

Parágrafo Primeiro - O valor do contrato é de XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX), inclusos todos 

os custos decorrentes do mesmo, como tributos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de CONTRATANTE, seguro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

Parágrafo Segundo - O valor acima é meramente estimativo, de forma que os 

pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços 

efetivamente prestados e medidos. 

CLÁUSULA  QUARTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

Parágrafo Primeiro - Será exigida da CONTRATADA a apresentação da garantia de 

execução no valor de R$ XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX), correspondente a 5% (cinco por 
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cento) do valor total estimado do Contrato, independentemente da taxa de ocupação 

dos postos verificada, podendo a CONTRATADA optar por caução em dinheiro ou títulos 

da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, conforme disposto no art. 56 da Lei 

nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais. 

Parágrafo Segundo - A garantia de execução deverá ser apresentada à fiscalização da 

contratação em até 15 (quinze) dias, contado da assinatura deste instrumento, podendo 

esse prazo ser prorrogado por igual período a critério da CONTRATANTE. 

I. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 

aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato 

por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento), nos termos da Cláusula 

Décima Segunda, parágrafo 1º, inciso II, alínea “f”. 

II. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a 

rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas 

cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993. 

Parágrafo Terceiro - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, 

deverá abranger o período de mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual. 

Parágrafo Quarto - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o 

pagamento de: 

I. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 

II. Prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante 

a execução do contrato; 

III. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE à CONTRATADA; e 

IV. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas 

pela CONTRATADA, quando couber. 

Parágrafo Quinto - A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar 

todos os eventos indicados no parágrafo anterior, observada a legislação que rege a 

matéria. 

Parágrafo Sexto - A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da CONTRATANTE, 

em conta específica pela fiscalização da contratação, com correção monetária. 

Parágrafo Sétimo - A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação 

que rege a matéria. 

Parágrafo Oitavo - No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua 

vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os 

mesmos parâmetros utilizados quando da contratação. 
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Parágrafo Nono - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento 

de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo 

máximo de 20 (vinte) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

Parágrafo Décimo - Após a execução do contrato, será verificado o pagamento das 

verbas rescisórias decorrentes da contratação, ou a realocação dos empregados da 

CONTRATADA em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção 

dos respectivos contratos de trabalho. 

I. Caso a CONTRATADA não logre efetuar uma das comprovações acima indicadas 

até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a 

CONTRATANTE poderá utilizar o valor da garantia prestada e dos valores das faturas 

correspondentes a 1 (um) mês de serviços para realizar o pagamento direto das 

verbas rescisórias aos trabalhadores alocados na execução contratual, conforme 

obrigação assumida pela contratada. 

Parágrafo Décimo primeiro - A garantia prevista neste instrumento somente será liberada 

ante a comprovação de que a CONTRATADA pagou todas as verbas rescisórias 

decorrentes da contratação, e, 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 e suas repercussões previdenciárias e sociais, 

inclusive FGTS, observada a legislação que rege a matéria. 

I. Também poderá haver liberação da garantia se a CONTRATADA comprovar que 

os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem 

que ocorra a interrupção do contrato de trabalho. 

Parágrafo Décimo segundo - Será considerada extinta a garantia: 

I. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento 

de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de 

declaração da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a 

CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

II. No prazo de 03 (três) meses após o término da vigência do contrato, caso a 

CONTRATANTE não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será 

ampliado, nos termos da comunicação. 

Parágrafo Décimo terceiro - O garantidor não é parte para figurar em processo 

administrativo instaurado pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou 

aplicar sanções à CONTRATADA. 
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Parágrafo Décimo quarto - Para as eventuais repactuações, a CONTRATADA deverá 

complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de modo que se mantenha 

a proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao valor total estimado do Contrato. 

CLÁUSULA  QUINTA - DA VIGÊNCIA 

Parágrafo Primeiro - O prazo de vigência inicia-se na data da assinatura do presente 

Contrato, e encerra-se em _____/_____/_________, correspondendo a 06 (seis) meses, 

podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde 

que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes 

requisitos: 

I. Os serviços tenham sido prestados regularmente; 

II. A Fundação PATRIA mantenha interesse na realização do serviço; 

III. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a 

CONTRATANTE; e 

IV. A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação. 

Parágrafo Segundo - A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante a 

celebração de termo aditivo. 

Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

Parágrafo Quarto - Os recursos que financiarão a execução da presente contratação são 

provenientes do Convênio n° 01.14.0240, firmado entre a FINEP e a FUNDAÇÃO PATRIA, 

devidamente aprovados pelo Conselho de Curadores e disponibilizados pela Diretoria 

Executiva da FUNDAÇÃO PATRIA. 

Parágrafo Quinto - Caso os recursos do Convênio FINEP nº 01.14.0240, que financia o 

presente contrato, não sejam suficientes para fazer frente a contratação, o contrato será 

rescindido, nada podendo a CONTRATADA pleitear junto a CONTRATANTE, sobre quem 

não incidirá qualquer multa ou penalidade, comprometendo-se a CONTRATANTE a 

comunicar à CONTRATADA, oficialmente, sobre o término da dotação orçamentária com, 

no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência. 

CLÁUSULA  SEXTA – DO PAGAMENTO 

Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado após a entrega da nota fiscal 

correspondente a cada evento, nos prazos de execução estabelecidos. 

Parágrafo Segundo - O detalhamento dos recursos a serem alocados, em cada evento, 

será discriminado em Ordem de Serviço (OS), na qual também constará a quantidade de 

mão de obra especializada a ser empregada à sua execução. 
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Parágrafo Terceiro - O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias contados a partir 

da apresentação da Nota Fiscal correspondente ao Evento executado acompanhado 

dos documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da CONTRATADA, 

sendo que a falta ou inexatidão de qualquer documento acarretará em atraso do 

pagamento em até 05 (cinco) dias após a regularização da ocorrência. 

I. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, 

da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, acompanhada dos demais 

documentos exigidos neste Contrato. 

Parágrafo Quarto - 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. 

I. A Nota Fiscal/Fatura deve ser emitida de acordo com este instrumento (descrição, 

quantidade, unidade, preço, etc.), apresentando o número do Contrato, a Descrição 

do Evento, os Dados Bancários da CONTRATADA (n° do banco, agência e conta-

corrente) e, nos “Dados Adicionais”, o n° do Convênio FINEP n° 01.14.0240, do qual os 

recursos financeiros são provenientes. 

a) A Nota Fiscal/ Fatura emitida com base neste instrumento deverá faturar 

apenas os itens deste contrato. 

b) A CONTRATADA deverá informar no documento fiscal o valor do Imposto de 

Renda e das Contribuições Federais a serem retidos na operação, em 

atendimento ao Decreto n° 3.000/1999 e Lei n° 10.833/2003. 

c) A CONTRATADA deverá comprovar o recolhimento do ISS (Imposto Sobre 

Serviço de Qualquer Natureza) e, caso não o seja, o valor correspondente será 

objeto de recolhimento na fonte quando a CONTRATANTE for a responsável 

tributária. 

Parágrafo Quinto - 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 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. 

Parágrafo Sexto - Caso se constate o descumprimento de obrigações trabalhistas ou de 

manutenção das condições exigidas para habilitação poderá ser concedido um prazo 
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para que a CONTRATADA regularize suas obrigações, quando não se identificar má-fé ou 

a incapacidade de corrigir a situação. 

I. Não sendo regularizada a situação da CONTRATADA no prazo concedido, ou nos 

casos em que for identificada má-fé, se não for possível a realização desses 

pagamentos pela própria CONTRATANTE, 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. 

Parágrafo Sétimo - Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à 

irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a 

CONTRATADA não atendeu os requisitos referentes aos aspectos técnicos e administrativos. 

Parágrafo Oitavo - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como 

emitida a ordem bancária para pagamento. 

Parágrafo Nono - Antes de cada pagamento, será verificado se a CONTRATADA mantém 

as condições de habilitação exigidas neste instrumento. 

I. Constatando-se 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. 

a) O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da 

CONTRATANTE. 

II. 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. 

III. 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. 

IV. 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. 

V. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse 

público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 
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autoridade da CONTRATANTE, não será rescindido o contrato em execução com a 

CONTRATADA inadimplente. 

Parágrafo Décimo - 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. 

Parágrafo Décimo primeiro - 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; 

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

I= (6/100) /365 = 0,00016438 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso 

CLÁUSULA  SÉTIMA – DA REPACTUAÇÃO 

Parágrafo Primeiro - 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. 

Parágrafo Segundo - O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será 

contado: 

I. 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 na data limite final para apresentação da proposta na Cotação 

de Preços, relativos a cada categoria profissional abrangida pelo contrato; 

II. Para os custos discriminados na proposta que estejam diretamente vinculados ao 

valor de preço público (tarifa): do último reajuste aprovado por autoridade 

governamental ou realizado por determinação legal ou normativa; 

III. Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado: a partir da data 

limite para apresentação das propostas constantes do instrumento convocatório; 
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IV. Para a primeira repactuação: da data da proposta da empresa ou da data do 

orçamento a que a proposta se referir, considerando-se como data do orçamento 

a data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente que 

estipular o salário vigente à época da apresentação da proposta. 

Parágrafo Terceiro - Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano 

será computado da última repactuação correspondente à mesma parcela objeto de 

nova solicitação, entendendo-se como última repactuação, a data em que iniciados seus 

efeitos financeiros, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada. 

Parágrafo Quarto - 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. 

Parágrafo Quinto - Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, 

dentro do prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação e, nesta 

situação, 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: 

I. Da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos 

custos decorrentes de mão de obra; 

II. 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); 

III. 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. 

Parágrafo Sexto - 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. 

Parágrafo Sétimo - 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. 
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Parágrafo Oitavo - 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, Convenção e Dissídio Coletivo de 

Trabalho. 

Parágrafo Nono - A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em Acordos, 

Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem do pagamento de participação dos 

trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, 

ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios 

de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados 

ao exercício da atividade. 

Parágrafo Décimo - Quando a repactuação se referir 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. 

Parágrafo Décimo primeiro - Quando a repactuação se referir 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: 

I. Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da CONTRATANTE; 

II. As particularidades do contrato em vigência; 

III. A nova planilha com variação dos custos apresentados; 

IV. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas 

públicas ou outros equivalentes; 

V. 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; 

VI. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos 

alegada pela CONTRATADA 

Parágrafo Décimo segundo - Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações 

terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte: 

I. A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação; 

II. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem 

de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou 

III. 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 
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gerador, na forma de acordo, dissídio ou convenção coletiva, ou sentença 

normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada 

para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem 

da anualidade em repactuações futuras. 

Parágrafo Décimo terceiro - Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos 

exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura 

existente. 

Parágrafo Décimo quarto - A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos 

comprovantes de variação dos custos, ficando suspenso enquanto a CONTRATADA não 

cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pelo CONTRATANTE para a 

comprovação da variação dos custos. 

Parágrafo Décimo quinto - 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. 

Parágrafo Décimo sexto - A CONTRATADA deverá complementar a garantia contratual 

anteriormente prestada, de modo que se mantenha a proporção de 5% (cinco por cento) 

em relação ao valor contratado, como condição para a repactuação. 

CLÁUSULA  OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Parágrafo Único - A CONTRATADA deve executar os serviços em estrita observância de sua 

Proposta Comercial n° XXXXXX e do Instrumento Convocatório, assumindo como 

exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 

objeto e, ainda: 

I. Executar os serviços conforme especificações deste instrumento 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 contrato e em 

sua proposta; 

II. 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; 

III. Manter o empregado nos horários predeterminados pela fiscalização da 

contratação; 
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IV. 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, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos 

danos sofridos; 

V. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a 

serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

VI. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de 

agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança na 

CONTRATANTE, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010; 

VII. 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: 

a) 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. 

b) 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 

c) Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão 

os serviços. 

VIII. Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada novo 

empregado que se vincule à prestação do contrato administrativo. De igual modo, 

o desligamento de empregados no curso do contrato de prestação de serviços deve 

ser devidamente comunicado, com toda a documentação pertinente ao 

empregado dispensado, à semelhança do que se exige quando do encerramento 

do contrato administrativo. 

IX. Substituir, no prazo de 05 (cinco) dias, em caso de eventuais  faltas, o empregado 

posto a serviço da CONTRATANTE, devendo identificar previamente o respectivo 

substituto ao Fiscal do Contrato. 

X. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não 

transfere responsabilidade à CONTRATANTE. 
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XI. 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. 

a) Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposição, a contratada 

deverá apresentar justificativa, a fim de que a CONTRATANTE analise sua 

plausibilidade e possa verificar a realização do pagamento. 

XII. Autorizar a 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. 

a) Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria 

CONTRATANTE (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. 

XIII. O pagamento dos encargos trabalhistas a seguir elencados será efetuado pela 

CONTRATANTE à CONTRATADA somente na ocorrência dos seguintes fatos 

geradores: 13º (décimo terceiro) salário; Férias e um terço constitucional de férias; 

Multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e 

Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário. 

a) Os percentuais incidentes sobre a remuneração, que correspondem aos 

valores provisionados para atendimento deste inciso são os discriminados no 

Anexo XII da IN SLTI/MPOG nº 5/2017. 

b) Os valores referentes aos encargos citados neste inciso deixarão de compor o 

valor mensal a ser pago diretamente à empresa que vier a prestar os serviços. 

c) A CONTRATADA deverá solicitar previamente à CONTRATANTE os valores para 

o pagamento dos encargos trabalhistas previstos neste inciso ou de eventuais 

indenizações trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações ocorridas 

durante a vigência do contrato. 
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i Para a liberação dos recursos citados nesta alínea, a CONTRATADA deverá 

apresentar à CONTRATANTE os documentos comprobatórios da ocorrência das 

obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento. 

ii Após a confirmação da ocorrência da que ensejou o pagamento dos 

encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista e a conferência 

dos cálculos, a CONTRATANTE efetuará o pagamento no prazo máximo de 5 

(cinco) dias úteis, a contar da data do aceite dos documentos comprobatórios 

pela CONTRATADA. 

iii A solicitação da CONTRATADA deverá especificar que se destina 

exclusivamente para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual 

indenização trabalhista aos trabalhadores favorecidos. 

iv A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 3 

(três) dias úteis, contados da movimentação, o comprovante das 

transferências bancárias realizadas para a quitação das obrigações 

trabalhistas. 

XIV. 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 instrumento. 

XV. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da 

CONTRATANTE. 

XVI. 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. 

XVII. 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: 

a) 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; 
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b) 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; e 

c) 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. 

XVIII. Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis 

para a realização do objeto. 

XIX. Entregar declaração de que instalará escritório na região metropolitana de São 

Paulo, a ser comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados a partir 

da vigência do contrato, dispondo de capacidade operacional para receber e 

solucionar qualquer demanda da CONTRATANTE, bem como realizar todos os 

procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos 

funcionários. 

XX. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer 

da prestação dos serviços. 

XXI. 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. 

XXII. 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. 

XXIII. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

XXIV. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato. 

XXV. Não se beneficiar 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. 

XXVI. 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 
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contratação, conforme previsão do art.17, XII, art.30, §1º, II e do art. 31, II, todos da 

LC 123, de 2006. 

a) 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. 

XXVII. 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, exceto quando ocorrer algum 

dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

XXVIII. Concordar com a retenção da garantia prestada e dos valores das faturas 

em valor proporcional ao inadimplemento, por ocasião do encerramento da 

prestação dos serviços contratados, podendo a 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. 65, da IN SLTI/MPOG nº 5/2017. 

XXIX. Não emitir duplicata em função do presente contrato. 

CLÁUSULA  NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Parágrafo Primeiro - A CONTRATANTE obriga-se a: 

I. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

II. 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. 

III. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

IV. Não permitir que os empregados da CONTRATADA realizem horas extras, exceto 

em caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela 
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autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado 

o limite da legislação trabalhista. 

V. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados neste instrumento. 

VI. Efetuar as retenções tributárias, na fonte, em conformidade com a legislação 

vigente. 

VII. Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como: 

a) 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. 

b) Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na CONTRATADA. 

c) 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 qual o trabalhador foi 

contratado. 

d) Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como seus colaboradores 

eventuais, especialmente para concessão de diárias e passagens. 

VIII. Proporcionar as condições que a CONTRATADA possa desempenhar seus 

serviços de acordo com as determinações do Contrato. 

IX. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas no Instrumento de Convocação. 

Parágrafo Segundo - A Fundação PATRIA não responderá por quaisquer compromissos 

assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do 

presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de 

ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

CLÁUSULA  DÉCIMA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA FISCALIZAÇÃO 

Parágrafo Primeiro - As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o 

conjunto de ações que tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela 

CONTRATANTE para os serviços contratados, verificar a regularidade das obrigações 

previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio à instrução processual e o 

encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para a 

formalização dos procedimentos relativos a alteração, reequilíbrio, prorrogação, 

pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outras, com 
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vista a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de problemas 

relativos ao objeto, competindo à fiscalização da contratação: 

I. Apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, 

se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços 

realizada, devendo o preposto apor assinatura no documento, tomando ciência da 

avaliação realizada. 

a) A CONTRATADA deverá designar formalmente o preposto da empresa antes 

do início da prestação dos serviços, em cujo instrumento deverá constar 

expressamente os poderes e deveres em relação a execução do objeto. 

b) A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada 

pela CONTRATANTE, desde que devidamente justificada, devendo a 

CONTRATADA designar outro para o exercício da atividade. 

II. Registrar as ocorrências acerca da execução contratual, durante toda a vigência 

da prestação dos serviços, bem como a adoção das providências necessárias ao fiel 

cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 

67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

III. Exigir, na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas 

contratações com dedicação exclusiva dos trabalhadores da CONTRATADA, dentre 

outras, as comprovações previstas no item 2.1 do Anexo VIII-B da IN SLTI/MPOG nº 

5/2017. 

a) Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações 

sociais trabalhistas poderão ser apresentados em original ou por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 

CONTRATANTE. 

b) Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições 

previdenciárias e para o FGTS, a fiscalização da contratação deverá oficiar à 

Receita Federal do Brasil (RFB) e o Ministério do Trabalho, respectivamente. 

IV. Observar, ainda, as seguintes diretrizes: 

a) No momento em que a prestação de serviços é iniciada, deve ser elaborada 

planilha-resumo de todo o contrato administrativo; 

b) A fiscalização das Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) será feita 

por amostragem; 

c) O salário não pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na 

Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria (CCT); 
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d) Deve ser feita a retenção da contribuição previdenciária no valor de 11% (onze 

por cento) sobre o valor da fatura e dos impostos incidentes sobre a prestação do 

serviço; 

e) Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos 

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do 

FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

f) Certificar de que a CONTRATADA observa os itens definidos no anexo VIII-A da 

IN SLTI/MPOG nº 5/2017. 

V. Receber provisoriamente os serviços entregues/realizados pela CONTRATADA, a 

partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 

especificações constantes neste instrumento, no prazo de até 10 (dez) dias. 

VI. Receber definitivamente os serviços entregues/realizados pela CONTRATADA, 

após a verificação da conformidade com as especificações constantes neste 

instrumento, e sua consequente aceitação mediante termo circunstanciado, no 

prazo de até 30 (trinta) dias. 

a) Na hipótese de a verificação a que se refere este inciso não ser procedida 

dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 

recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

b) O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade 

da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

Parágrafo Segundo - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 

com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

Parágrafo Terceiro - A fiscalização poderá ser efetivada com base em critérios estatísticos, 

levando-se em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não 

apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado 

empregado. 

CLÁUSULA  DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES DE CONTRATO 

Parágrafo Único - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 57 

e 65 da Lei n° 8.666/93. 
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I. A CONTRATADA ficara 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 da contratação. 

II. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

CLÁUSULA  DÉCIMA SEGUNDA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Parágrafo Primeiro - A inexecução total ou parcial do contrato, o descumprimento de 

qualquer dos deveres elencados no contrato, a apresentação de documento falso, o 

comportamento inidôneo e o cometimento de fraude fiscal sujeitarão a CONTRATADA, 

garantida a previa defesa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, as penalidades 

de: 

I. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das 

obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não 

acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado. 

II. Multa de: 

a) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o 

valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a 

incidência a 15 (quinze) dias.  

i Após o décimo quinto dia e a critério da Fundação PATRIA, no caso de 

execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma 

a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem 

prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

b) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, 

em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no 

subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

c) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor 

adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

d) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento 

constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

e) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na 

apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), 

observado o máximo de 2% (dois por cento).  
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i O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a CONTRATANTE a 

promover a rescisão do contrato amento constante das tabelas 1 e 2, abaixo. 

f) As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si. 

III. Impedimento de contratar com a Fundação PATRIA, pelo prazo de até 02 (dois) 

anos. 

Parágrafo Segundo - As sanções previstas nos incisos I, II e III poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 

efetuados. 

Parágrafo Terceiro - Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, 

de acordo com as tabelas 1 e 2: 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 

Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, 

lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência; 
05 

2 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso 

fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de 

atendimento; 

04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços 

contratados, por empregado e por dia; 
03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por 

serviço e por dia; 
02 
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5 

Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o 

expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE, por 

empregado e por dia; 

03 

Para os itens a seguir, deixar de: 

6 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade 

de seu pessoal, por funcionário e por dia; 
01 

7 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do 

órgão fiscalizador, por ocorrência; 
02 

8 
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou 

não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia; 
01 

9 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos 

nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada 

pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; 

03 

10 
Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos 

previstos no edital/contrato; 
01 

11 
Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto 

na relação de obrigações da CONTRATADA 
01 

 

Parágrafo Quarto - 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 na Lei 

nº 9.784, de 1999. 

Parágrafo Quinto - Caracteriza-se como falta grave o não recolhimento do FGTS dos 

empregados e das contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do 

salário, do vale-transporte e do auxílio-alimentação, podendo dar ensejo à rescisão do 

contrato, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e da declaração de 

impedimento para licitar e contratar com a Fundação PATRIA. 

Parágrafo Sexto - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, 

de 1993, as empresas ou profissionais que: 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Fundação PATRIA 

em virtude de atos ilícitos praticados. 
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II. Na aplicação das sanções, deverá ser levada em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Fundação PATRIA, observado o princípio da proporcionalidade. 

CLÁUSULA  DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

Parágrafo Primeiro - As hipóteses de rescisão contratual, bem como a disciplina aplicável 

em tais casos, são aquelas previstas nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei° 8.666, de 1993, 

sendo formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla 

defesa. 

Parágrafo Segundo - O termo de rescisão deverá indicar: 

I. O balanço dos eventos contratuais já cumpridos total ou parcialmente. 

II. A relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos. 

III. As eventuais indenizações e multas. 

CLÁUSULA  DÉCIMA QUARTA – DAS VEDAÇÕES 

Parágrafo Único - É vedado à CONTRATADA: 

I. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

II. Interromper a execução dos serviços sob a alegação de inadimplemento por 

parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

CLÁUSULA  DÉCIMA QUINTA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

Parágrafo Único - É vedada a subcontratação do objeto do presente contrato. 

CLÁUSULA  DÉCIMA SEXTA – DO CONFLITO DE INTERESSES 

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA obriga-se a informar a Fundação PATRIA, 

previamente ao início da execução do contrato, se existe qualquer conflito de interesses 

que a impeça de desempenhar os trabalhos com imparcialidade e neutralidade, 

aceitando-os apenas se, e na medida em que, verificar não existir qualquer elemento que 

infirme o seu dever de lealdade e imparcialidade na execução do objeto, do qual possa 

resultar tal incompatibilidade, segundo as disposições contidas na Lei nº 12.813, de 2013. 

Parágrafo Segundo - O mesmo dever contido nesta cláusula aplica-se durante toda a 

execução do contrato, cabendo à CONTRATADA, em qualquer momento ou fase 

contratual, informar imediatamente à Fundação PATRIA a respeito de eventual conflito de 

http://www.patria.org.br/


(Continuação do Contrato nº ---/FP-____/00......................................................................................................) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Fundação PATRIA - Rua José Antônio Scaciota, nº 165 - Portal do Cedro - 18560-000 - Iperó - SP - Caixa Postal 41 

Tel/Fax: (015) 3266-4411 – (015) 3266-3701 - www.patria.org.br 

 

Página 25 de 27 

 

interesses, quer seja este superveniente ao início da execução, quer tenha sido constatado 

conflito de interesses preexistente. 

CLÁUSULA  DÉCIMA SÉTIMA – DA DESVINCULAÇÃO SOCIETÁRIA 

Parágrafo Primeiro - Não se estabelecerão, por força deste instrumento, para nenhum 

efeito, nenhum tipo de Sociedade, Associação, Joint Venture, Agência, Consórcio, 

Mandato de Representação ou Responsabilidade Solidária entre as Partes aqui 

contratantes, tampouco enseja este Contrato qualquer vínculo operacional, gerencial ou 

de qualquer outra natureza entre a CONTRATADA e a Fundação PATRIA. 

Parágrafo Segundo - A Fundação PATRIA está ciente de que o presente Contrato não lhe 

confere quaisquer poderes de mandatária, preposta ou representante da CONTRATADA, 

não podendo agir ou assumir compromissos em nome desta. 

CLÁUSULA  DÉCIMA OITAVA – DA DESVINCULAÇÃO TRABALHISTA 

Parágrafo Primeiro - Não se estabelecem, por força deste Contrato, direta ou 

indiretamente, qualquer vínculo empregatício, obrigação, ou responsabilidade entre as 

partes, correndo por conta exclusiva de cada parte todos os encargos decorrentes de 

legislação vigente, seja trabalhista, previdenciária, securitária, civil ou quaisquer outros que 

vierem a ser criados pelos Órgãos Públicos, sindicatos e entidades representativas das 

categorias. 

Parágrafo Segundo - É de exclusiva responsabilidade das Partes promover a segurança 

unicamente de seus empregados e/ou contratados contra riscos de acidentes de 

trabalho, observando, rigorosamente, todas as prescrições legais, cabendo-lhe, portanto, 

integral responsabilidade por qualquer adicional relativo à remuneração, salários, inclusive 

o de periculosidade ou insalubridade, seguro de responsabilidade civil e de acidentes 

pessoais, a seus empregados. 

Parágrafo Terceiro - Na hipótese de ser ajuizada ação judicial ou processo administrativo 

contra a CONTRATADA, ou no qual venha a ser incluída, em decorrência de ato ou fato 

que seja de sua responsabilidade por força deste Contrato, toda e qualquer despesa, 

custo e condenação correrão por conta da CONTRATADA, que deverá responder 

integralmente pelos valores que eventualmente forem imputados à Fundação PATRIA, 

inclusive por força de condenação judicial solidária, subsidiária ou isolada, assumindo todo 

e qualquer valor pecuniário decorrente da condenação, bem como custas processuais, 

despesas, honorários advocatícios, sucumbência e demais despesas que se fizerem 

necessárias. 
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CLÁUSULA  DÉCIMA NONA – ANTICORRUPÇÃO 

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA declara neste ato que está ciente, conhece e 

entende os termos da Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013) e, por si e por seus 

administradores, diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a 

agir em seu nome, se obrigam a abster-se de qualquer atividade que constitua violação 

das disposições dos termos da lei mencionada. 

Parágrafo Segundo - Na execução deste Contrato, nenhum dos diretores, empregados, 

agentes e/ou sócios da CONTRATADA poderá dar, oferecer, pagar, prometer, ou autorizar 

o pagamento, direta ou indiretamente de qualquer valor, doação, compensação, 

vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que 

constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao 

objeto deste Contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, a qualquer autoridade 

governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a 

finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente público ou do governo, ou 

para assegurar qualquer vantagem indevida, ou que violem as regras anticorrupção. 

CLÁUSULA  VIGÉSIMA – ANTINEPOTÍSMO 

Parágrafo Único - A CONTRATADA não poderá contratar para a execução do objeto deste 

contrato, empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em 

comissão ou função de confiança na Fundação PATRIA, nos termos do artigo 7° do 

Decreto n° 7.203 de 2010. 

CLÁUSULA  VIGÉSIMA PRIMEIRA – DOS CASOS OMISSOS 

Parágrafo Único - Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste 

Contrato serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi9oes contidas na Lei n° 

8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, no Decreto n° 3.722, de 2001, e na Lei n° 

8.666, de 1993, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que 

fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições. 

CLÁUSULA  VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO 

Parágrafo Único - Fica eleito o Foro da Comarca de Boituva – SP, com exclusão de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir os litígios que decorrerem da 

execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, 

conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93. 
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Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas 

(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 

contraentes e por duas testemunhas. 

Iperó/SP, ______ de ___________________ de ___________. 

 

 

Representante da CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

 

Representante da CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

  

 

 

Nome:  

CPF: 

RG: 

 Nome 

CPF: 

RG: 
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