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Contrato n.°___/___ do (a) ENTIDADE. 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
CELEBRAM ENTRE SI, DE UM LADO O RAZÃO 
SOCIAL DA ENTIDADE E DO OUTRO A EMPRESA 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA. 

 
CONTRATANTE:  RAZÃO SOCIAL DA ENTIDADE, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.° XXXXX, 

situada na XXXXX, n.º XXX, no Bairro XXX, em Cidade/UF, neste ato, 
representada pelo seu Cargo, Sr. (a) Nome Completo, nacionalidade, estado civil, 
profissão, XXX, portador (a) do RG n.º XXX Órgão Expedidor, inscrito (a) no CPF 
sob o n.º XXX. 

 
CONTRATADA: RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA, inscrita no CNPJ sob o n.º XXXX e Inscrição 

Estadual n.º XXXX, estabelecida na XXXX, n.º XXX, no Bairro XXXX, em 
Cidade/UF, neste ato representada pelo seu Cargo, Sr. (a) Nome Completo, 
nacionalidade, estado civil, profissão, portador (a) do RG n.º XXX Órgão Expedidor, 
inscrito (a) no CPF sob o n.º XXXXXX. 

 
As partes acima identificadas e qualificadas, doravante denominadas simplesmente CONTRATANTE, a 
primeira e CONTRATADA a segunda, celebram o presente CONTRATO devidamente autorizado no 
Processo n° 1305/2019, SIAQ n.º 00012/SFIEMT/2019, tendo por fundamento o procedimento licitatório, 
na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2019/SFIEMT, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL 
POR LOTE, Homologado em dia/mês/ano, realizado nos termos do Regulamento de Licitações e 
Contratos do SENAI/SESI, e ainda seus Anexos e a proposta equalizada de dia/mês/ano da 
CONTRATADA, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto 

1.1 O objeto deste instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de limpeza, asseio, conservação e higienização de áreas internas, externas fachadas e esquadrias, 
com fornecimento de mão de obra e equipamentos para a Unidade do (colocar o nome SESI SINOP 
o SENAI LUCAS DO RIO VERDE – MT), nos termos e condições constantes neste Contrato, Edital e seus 
Anexos. 
 
1.2 São partes integrantes deste CONTRATO, o Edital Pregão Presencial n.º 010/2019/SFIEMT e todos os 
seus Anexos. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – Da Execução dos Serviços 

2.1 A CONTRATADA deverá executar o objeto deste CONTRATO, nos termos estabelecido abaixo: 
 

2.1.1 Os serviços serão executados no endereço descrito abaixo: 
 

UNIDADE: 
ENDEREÇO: - Nº  
BAIRRO:  
CIDADE: - CEP:  

 
2.1.2 Caso ocorra alteração no endereço da Unidade acima onde os serviços são executados, será 
realizada a devido ajuste no contrato, mediante termo aditivo. 

 
2.2 O fiscal do contrato estabelecerá cronograma de horários para execução dos serviços em 
conformidade com a carga horária dos terceirizados e com as frequências mínimas estabelecidas 
conforme tabela item 2.2.1 do ANEXO I- Ado Termo de Referência. 
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2.2.1 Os serviços de limpeza de fachada externa que envolvam a utilização de trabalho em altura não 
fazem parte do escopo desta contratação. 

 
2.3 Após assinatura do contrato deverá ser definido o cronograma de execução dos serviços entre o Fiscal 
do Contrato e o responsável indicado pela CONTRATADA, alinhando a frequência e os horários de 
execução em cada dependência do CONTRATANTE, bem como os horários de verificação do 
abastecimento de materiais nos banheiros, dentre outras informações necessárias à perfeita execução dos 
serviços, devendo o Fiscal do Contrato encaminhar uma cópia do Cronograma para ser arquivado junto ao 
Contrato. 

 
2.3.1 O cronograma deverá conter no mínimo: 

 
a) Os turnos e horários de execução dos serviços pela equipe deverão ser estipulados no 
cronograma elaborado pelo Fiscal do Contrato, observando o cumprimento dos intervalos 
intrajornada e a carga horária diária e semanal dos serventes; 
b) O cronograma deverá ser elaborado de modo a não ensejar a incidência de adicional noturno; 
c) A planificação de execução dos serviços deve ser elaborada de forma a garantir que os 
prestadores de serviços, com carga horária superior a 08 (oito) horas diárias tenham no mínimo, 
01 (uma) hora de intervalo intrajornada; 
d) As periodicidades e frequência de execução dos serviços podem sofrer alterações desde que 
não venham a ocasionar aumento de encargos à CONTRATADA e caso o venha, o Contrato deverá 
sofrer os devidos ajustes de condições de encargos e remuneração, dentro dos parâmetros legais; 
e) O turno e horário de trabalho dos prestadores serão definidos observando a carga horária de 
cada posto e o cronograma de execução dos serviços especificados pela Unidade, não devendo 
ocorrer trabalho em período que incida adicional noturno; 
f) A limpeza dos pisos em especial no horário de atendimento ao público deverá ser precedida de 
todas as precauções necessárias a fim de evitar acidentes, caso em que os danos causados serão 
de total responsabilidade da CONTRATADA;  
g) As atividades que possam interromper o fluxo de atividade normal do CONTRATANTE, tais 
como a lavagem da entrada e do hall de entrada da Unidade deverá ser programada para 
realização em horário distinto do funcionamento do CONTRATANTE, sendo que a programação 
para execução deverá ser articulada com o Fiscal do Contrato com antecedência mínima de 01 
(uma) semana, não incluindo o CONTRATANTE nenhum custo adicional por conta disso; 
h) Os horários estabelecidos para a realização dos serviços poderão ser alterados de modo a 
atender mais convenientemente às necessidades do CONTRATANTE; 
i) Estabelecer Cronograma de Abastecimento dos Materiais de Limpeza e Utensílios 
disponibilizando em tempo hábil para a devida execução dos serviços.  

 
2.3.2 Deverá manter permanentemente atualizado um Livro de Ocorrências para registro de fatos que 
destoem da normalidade na execução dos serviços, tais como:  

 
a) Danos às partes contratantes ou a terceiros; 
b) Acidentes de trabalho; 
c)  Falta de equipamentos, dentre outras ocorrências observadas da execução do contrato que o 
Fiscal do Contrato e o preposto da CONTRATADA entendam como necessário o registro. 

 
2.3.3 O registro efetuado por qualquer das partes deve ser dado para ciência formal da outra, bem como 
deve ter as tratativas adotadas. A ausência de qualquer registro relevante não exime nenhuma das 
partes pelas responsabilidades assumidas. O livro ficará sob a posse e responsabilidade do Fiscal do 
Contrato. 
 
2.3.4 A prestação dos serviços, no local indicado pelo CONTRATANTE previsto no item 2.1.1 deste 
CONTRATO, envolve a alocação pela CONTRATADA de mão de obra com qualificação compatível ao 
nível de dificuldade das tarefas a serem desenvolvidas e a qualidade requerida no atendimento aos 
usuários. 
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2.3.5 É vedado à CONTRATADA recrutar prestadores que possua vínculo familiar (cônjuge, 
companheiro) com funcionários do CONTRATANTE. 
 
2.3.6 A alocação dos postos de trabalho não poderá ensejar relação de subordinação direta entre o 
empregado e a unidade em que os serviços são prestados, cabendo a essa apenas a orientação 
operacional sobre as atividades a serem desenvolvidas durante a jornada de trabalho regular.  
 
2.3.7 A CONTRATADA deve autorizar quando solicitado à participação dos seus empregados em cursos 
promovidos pelo CONTRATANTE relacionados à segurança, tais como Prevenção e Combate a 
Incêndios, Primeiros Socorros e outros eventos que devam ser estendidos aos empregados da 
CONTRATADA a critério do órgão, devendo a CONTRATADA providenciar a substituição dos 
empregados que estiverem participando de curso, sem ônus ao CONTRATANTE. 
 
2.3.8 Para execução dos serviços deverá a equipe ser residente na cidade do CONTRATANTE, 
observado o seguinte:  

 
a) A CONTRATADA deverá disponibilizar empregados necessários para atender adequadamente 
as exigências da contratação;  
b) A quantidade de empregados residentes não poderá ser inferior ao estabelecida neste contrato;  
c) A não observância do quantitativo mínimo de empregados por dia de trabalho acarretará no 
desconto do período de tempo correspondente às faltas;  
d) A tolerância máxima para a reposição de funcionário faltante será de 02 (duas) horas, sendo 
que após esse tempo será descontada a falta correspondente; 
e) Os empregados da CONTRATADA deverão ser identificados através de uniformes e/ou crachás, 
para fins de acesso às edificações. 

 
2.4 Critérios de Aceitação dos Serviços: 
 

2.4.1 Somente serão aceitos e considerados executados os serviços que atendam aos requisitos 
estabelecidos neste contrato, edital e seus anexos, bem como aqueles que cumpram os requisitos técnicos 
aplicáveis. 
 
2.4.2 A CONTRATADA obriga-se a refazer todos os serviços que apresentem baixa qualidade, sejam 
considerados insatisfatórios pelo Fiscal do Contrato, sem custos adicionais ao CONTRATANTE. 
 
2.4.3 Os serviços poderão ser considerados como executados parcialmente, caso não satisfaçam 
integralmente as obrigações e requisitos previstos, podendo a CONTRATADA ser Notificada 
Extrajudicialmente e sofrer as sanções contratuais. 
 
2.4.4 Além dos demais requisitos previstos, serão considerados também como parâmetros de avaliação 
para aceitação dos serviços: 

 
a) A qualidade dos equipamentos utilizados; 
b) A qualidade da mão de obra utilizada; 
c) O cumprimento do cronograma de execução; 
d) A assiduidade e pontualidade dos prestadores de serviços; 
e) A reposição dos materiais e abastecimento dos banheiros serão parâmetros para avaliação e 
aceitação dos serviços, considerando o cronograma de liberação dos materiais de limpeza e utensílios 
por parte do CONTRATANTE quando for o caso. 
 

2.4.5 Serão considerados critérios de qualidade da mão de obra: 
 

a) Apresentarem-se com urbanidade; 
b) Manterem seus uniformes com boa aparência e limpos; 
c) Obedecerem às Normas de Segurança interna e demais orientações quanto à execução dos 
serviços, bem como utilização de EPI’s; 



 
 
 
 
 
 
 

UNICORP – UNIDADE CORPORATIVA 
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS 

 

Contrato n.º XX/20xx do(a) Entidade - Processo n.º xxx/20xx - Página 4 de 24  

 

d) Atuarem de modo produtivo, utilizando de forma correta os materiais de limpeza e recursos 
técnicos disponíveis para a execução dos serviços; 
e) Evitar o uso de equipamentos de celular durante a prestação dos serviços, dentre outras. 
 

2.4.6 A CONTRATADA deverá manter encarregado junto a sede do CONTRATANTE, aceito pela 
respectiva Fiscalização, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la 
administrativamente, sempre que for necessário, o qual deverá ser indicado mediante declaração de que 
deverá constar o nome completo, nº do CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados 
à sua qualificação profissional.  
 
2.4.7 Em função das características da presente Contratação, e por motivo de economia, o encarregado 
poderá ser um dos empregados designados para os serviços descritos no ANEXO I-A do Termo de 
Referência, sem prejuízo de suas atividades, preferencialmente o Líder de Equipe. 
  
2.4.8 O encarregado deverá apresentar-se à respectiva unidade fiscalizadora do CONTRATANTE, em até 
10 (dez) dias corridos após a assinatura do CONTRATO, para firmar, juntamente com os servidores 
designados para esse fim, o Termo de Abertura do Livro de Ocorrências, destinado ao assentamento das 
principais ocorrências durante a execução do Contrato, bem como para tratar dos demais assuntos 
pertinentes à implantação de postos e execução do Contrato relativo à sua competência. 
 
2.4.9 A CONTRATADA orientará o seu encarregado e/ou preposto quanto à necessidade de acatar as 
orientações do CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e 
Medicina do Trabalho. 

 
2.5 Quantidade e Especificações dos Materiais de Limpeza: 
 

2.5.1 Será responsabilidade do CONTRATANTE fornecer os materiais de limpeza e utensílios 
necessários à prestação dos serviços durante cada mês, de acordo com a necessidade da Unidade. 
 
2.5.2 O CONTRATANTE deverá planejar a Aquisição de Materiais de Limpeza suficientes para utilização 
na execução dos serviços, mantendo estoque de segurança. 
 
2.5.3 Os produtos classificados como saneantes domissanitários deverão obedecer criteriosamente às 
resoluções da ANVISA, especialmente a RDC 184/2001 e RDC 59/2010 e suas atualizações: 

 
a) Entende-se por saneantes domissanitários: substâncias ou materiais destinados à higienização, 
desinfecção domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e no 
tratamento da água compreendendo; 
b) Desinfetantes: destinados a destruir, indiscriminada ou seletivamente, microrganismos, quando 
aplicados em objetos inanimados ou ambientes;  
c) Detergentes: destinados a dissolver gorduras e à higiene de recipientes e vasilhas, e a 
aplicações de uso doméstico;  
d) Material de higiene: papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido;  
e) São equiparados aos produtos domissanitários os detergentes e desinfetantes e respectivos 
congêneres, destinados à aplicação em objetos inanimados e em ambientes, ficando sujeitos às 
mesmas exigências e condições no concernente ao registro, à industrialização, entrega ao consumo 
e fiscalização. 

 

2.6 Quantidade e Especificações dos Equipamentos: 
 

2.6.1 Será de responsabilidade da CONTRATADA, fornecer os equipamentos necessários para a 
prestação dos serviços, sendo a quantidade prevista na licitação: 
 

UNIDADE:  

Item Descrição/Especificação Und Qtd Vida Útil 
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2.6.2 Quando da assinatura do contrato, havendo necessidade de substituição dos equipamentos, a 
substituição deverá ser previamente e formalmente requerida, devendo no requerimento constar a 
informação referente ao equipamento que está sendo substituído, seu substituto e o custo de ambos. 
 
2.6.3 Não poderá haver substituição de equipamentos por outros de especificação inferior ao previsto 
neste contrato, edital e seus anexos. 
 
2.6.4 A adequação da relação de equipamentos somente poderá ocorrer mediante análise e parecer da 
fiscalização do contrato, indicando a necessidade e justificando detalhadamente as razões da 
adequação, devendo ser levado em consideração os impactos nos custos previstos inicialmente. 
 
2.6.5 A CONTRATADA deverá promover a substituição de equipamentos e utensílios sempre que 
necessário, encaminhando as informações para controle da fiscalização do Contrato. 
 
2.6.6 Fornecer os equipamentos em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, observando às 
recomendações aceitas pelas normas técnicas e legislação vigente.  
 
2.6.7 Todos os equipamentos de propriedade da CONTRATADA deverão ser identificados de forma a 
não serem confundidos com os de propriedade do CONTRATANTE. 
 
2.6.8 Os equipamentos deverão ser novos e mantidos em excelente estado de conservação, devendo 
estar sempre nas dependências do CONTRATANTE, sempre em condições de uso, em especial as 
enceradeiras industriais, que em caso de defeito deverão ser substituídos no prazo máximo de 24 (vinte 
e quatro) horas. 
 
2.6.9 Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar danos à 
rede elétrica do CONTRATANTE, caso venha ocorrer por culpa da CONTRATADA deverá ressarcir o 
CONTRATANTE os danos causados. 
 
2.6.10 Utilizar equipamentos de primeira qualidade, devendo submetê-los, no início ou em caso de 
substituição por similar, durante a vigência do Contrato, ao fiscal para sua aceitação ou recusa. 
 
2.6.11 Utilizar, na execução dos serviços, equipamentos, extensões e conexões que atendam às 
condições mínimas:  

 
a) Bom estado de conservação;  
b) Bom isolamento de carcaça; 
c) Características de tensão e corrente elétrica compatíveis com as dos pontos de força dos 
edifícios do CONTRATANTE;  
d) Cabos perfeitamente isolados, sem emendas, dotados de bitola compatível com a potência do 
equipamento; e  
e) Plugues de extensões ou de cabos elétricos dos equipamentos perfeitamente conectados aos 
condutores elétricos, preferencialmente soldados e com suas carcaças inteiras, sem sinais de 
estragos mecânicos ou decorrentes de sobreaquecimentos.  

 
2.7 Relação de Uniformes dos Prestadores de Serviços: 
 

2.7.1 Deverá ser fornecido para cada prestador de serviços da CONTRATADA, além dos EPI’s previstos 
em lei, os itens abaixo, que comporão os uniformes: 
 

ESPECIFICAÇÃO MININAS DE UNIFORMES 

Item Descrição 
Qtd 

Semestral 

01 Calça comprida com elástico e cordão, em gabardine. 02 Peças 

02 
Camisa malha fria, com gola esporte, em gabardine e identificação da 
CONTRATADA. 

02 Peças 
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03 Meia em algodão, tipo soquete. 02 Peças 

04 Calçado: tênis preto em couro, solado baixo e com palmilha antibacteriana. 01 Par 

 
2.7.2 A CONTRATADA deverá comprovar, mediante recibo semestral, a entrega dos Uniformes aos seus 
empregados. 
 
2.7.3 A CONTRATADA deverá substituir imediatamente os uniformes que se apresentarem sem 
condições de uso, mesmo quando a periodicidade de substituição ainda não tenha sido atingida. 
 
2.7.4 As peças de uniformes fornecidas devem ser de tamanho adequado ao prestador de serviços. 
 
2.7.5 Em hipótese alguma, os custos de qualquer um dos itens de uniformes e materiais deverão ser 
repassados aos seus empregados. 
 
2.7.6 As peças dos uniformes deverão ser confeccionadas em tecido de boa qualidade, compatível com o 
clima da Cidade onde os serviços estão sendo executados, duráveis e que não desbotem facilmente. 
 
2.7.7 Todos os uniformes estarão sujeitos à prévia aprovação do CONTRATANTE e, a pedido dele, 
poderão ser substituídos, caso não correspondam às especificações indicadas nesse CONTRATO. 
 
2.7.8 Caso exista algum empregado do sexo feminino que, por determinação médica, não possa calçar 
sapato (fechado) o mesmo deverá ser substituído por sandália em couro maleável puro. 
 
2.7.9 Todos os sapatos ou as sandálias deverão ser em couro maleável e de boa qualidade, não sendo 
sintético. 
 
2.7.10 Às empregadas da CONTRATADA que sejam gestantes deverão ser fornecidos uniformes 
apropriados, substituindo-os sempre que necessário. 
 
2.7.11 A CONTRATADA não poderá exigir do empregado o uniforme usado, quando da entrega dos 
novos. 

 
2.8  Equipamentos de Proteção Individual: 
 

2.8.1 A CONTRATADA deverá fornecer aos seus empregados sempre que necessário todo o 
Equipamento de Proteção Individual – EPI que proteja a saúde e integridade física do trabalhador contra 
riscos de acidentes do trabalho e/ou doenças profissionais e do trabalho. 
 
2.8.2 Caberá à CONTRATADA orientar e treinar seus empregados quanto ao uso correto dos 
equipamentos de proteção individual, bem como tornar seu uso obrigatório. 
 
2.8.3 A CONTRATADA deverá encaminhar ao CONTRATANTE cópia de comprovante de entrega dos 
EPI’s, bem como comprovação de realização de treinamento conduzido por profissional devidamente 
qualificado, obedecendo as Normas vigentes. 
  

 
2.9 Da Sustentabilidade: 
 

2.9.1 A fim de reduzir o impacto ambiental, a CONTRATADA deverá ser adotar as práticas de 
sustentabilidade, através da otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição, descrito 
no item 2.3.3 do ANEXO I-A do Termo de Referência. 
 
2.9.2 Deverá a CONTRATADA atender ao disposto no art. 6º, da Instrução Normativa nº 01, de 19 de 
janeiro de 2010, adotando as práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber, 
assim estabelecido no item 2.3.4 do ANEXO I-A do Termo de Referência. 
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2.10 Indicadores de Produtividade: 
 

2.10.1 O CONTRATANTE poderá instituir o acompanhamento dos indicadores de produtividade, com 
base no cumprimento dos cronogramas de execução e no acompanhamento da execução quantitativa e 
qualitativa do objeto. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA – Do Preço e Forma de Pagamento 

3.1 Do Preço: 
 

3.1.1 O preço do presente contrato abrangerá todos os custos relativos à execução de seu objeto, 
cabendo ao CONTRATANTE pagar a CONTRATADA os valores descritos na tabela abaixo: 

 
LOTE (XX) – Polo (xxxx) 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
A B C= AXB D=CX12 

QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL PRECO ANUAL 

      

      

      

      

VALOR MENSAL R$ xxxx (por extenso) 

 

3.1.2 O preço global do presente contrato é de R$ xxxx (por extenso). 
 
3.1.3 Nos preços contratados já estão inclusos todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, 
contribuições fiscais e parafiscais), equipamentos, frete, transporte, leis sociais, administração, lucros e 
quaisquer despesas, acessória e/ou necessária, inerentes à execução do objeto deste instrumento. 

 
3.2 Da Forma de Pagamento: 
 

3.2.1 O pagamento referente a prestação dos serviços será realizado exclusivamente através de 
depósito em conta bancária, em instituição bancária indicada pela CONTRATADA.  
 
3.2.2 A conta indicada deve ser de titularidade da CONTRATADA e será incluída no cadastro de 
fornecedores do Sistema FIEMT, não sendo efetuado o pagamento através de crédito em conta de 
terceiros. 
 
3.2.3 Caberá a CONTRATADA caso haja alguma alteração de dados bancários ou cadastrais, requerer 
formalmente as alterações junto ao CONTRATANTE, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis 
da data de vencimento de qualquer obrigação financeira. 

 
 
3.3 Dos Prazos Faturamento e Pagamento: 
 

3.3.1 O pagamento referente a execução dos serviços será efetuado mensalmente até o 25º (vigésimo 
quinto) dia do mês subsequente ao mês de execução. 
 
3.3.2 O cumprimento dos prazos estabelecidos para pagamento fica condicionado a aprovação dos 
serviços pela Fiscalização do Contrato, bem como à apresentação do faturamento e documentos nos 
seguintes entre o 1º ao 5º dia do mês subsequente ao de execução. 

 
3.4 Condições de Pagamento: 
 

3.4.1 A CONTRATADA deverá manter as condições de Regularidade Documental compatíveis com as 
exigidas no momento da contratação apresentando juntamente com a Nota Fiscal os documentos abaixo 
relacionados: 
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a) Relativos ao mês anterior ao da prestação dos serviços: 

 
I) Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS e comprovante de pagamento; 
II) Cópia da Guia de Recolhimento de Contribuições Previdenciárias (INSS) e comprovante de 
pagamento; 
III) Cópia da GFIP/SEFIP contendo relação dos empregados, emitida para o CNPJ da Unidade 
do CONTRATANTE; 
IV) Comprovante de pagamento dos empregados (holerites e comprovante de crédito), 
indicando a data do crédito, inclusive dos empregados substitutos; 
V) Cópia da folha de pagamento referente aos empregados alocados na Unidade do 
CONTRATANTE, inclusive substitutos; 
VI) Cópia do comprovante de pagamento de todos os benefícios (transporte, alimentação e 
outros previstos em Lei ou Acordo Coletivo), indicando a data do crédito, inclusive dos 
empregados substitutos; 
VII) Cópia do controle de frequência de todos os empregados alocados na prestação dos 
serviços; 
VIII) Nos meses de Novembro e Dezembro deverão ser apresentados além da documentação 
elencada acima, folha de pagamento relativa ao 13º salário dos empregados, bem como GFIP 
e cópias da Guia de Recolhimento e Comprovante de Pagamento do INSS e FGTS 
competência ao 13º salário.  

 
b) Durante a vigência do contrato (todos os serviços): 

 
I) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 
União, vigente; 
II) Certidão de Regularidade Fiscal – CRF/FGTS – vigente; 
III) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, vigente; 
IV) Certidão Negativa de Débitos perante a Fazenda Estadual, vigente; 
V) Certidão Negativa de Débitos perante a Fazenda Municipal, vigente; 
VI)Certidão Negativa de Débitos da competência da Procuradoria Geral do Estado – vigente; 
VII)Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial – vigente; 
VIII) Manter atualizados e vigentes os Programas de Controle Médico e Saúde Ocupacional 
(PCMSO) e Programas de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), obedecendo às Normas 
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

 
3.4.2 A CONTRATADA deverá informar no corpo da Nota Fiscal/Fatura a identificação do contrato, a 
descrição dos serviços, o período de execução, o preço unitário e o preço total. 
 
3.4.3 O CONTRATANTE fará todas as retenções obrigadas por lei no momento do pagamento da Nota 
Fiscal. 
 
3.4.4 O CONTRATANTE reserva-se no direito de suspender e/ou glosar o pagamento quando observada 
qualquer irregularidade na prestação dos serviços, desde que a irregularidade seja comunicada 
formalmente à CONTRATADA e em tempo hábil para correção. 
 
3.4.5 A CONTRATADA não poderá reclamar qualquer aplicação de juros ou multas sobre os 
pagamentos atrasados quando o atraso for decorrente de pendências contratuais de sua 
responsabilidade, bem como a suspensão não a exime das obrigações por ela assumidas. 
 
3.4.6 É responsabilidade da CONTRATADA certificar-se de que a Nota Fiscal foi entregue ao destino 
correto, não cabendo qualquer reclamação por extravio de documentos, ficando sob sua 
responsabilidade todos os custos decorrentes deste extravio. 
 
3.4.7 Os serviços somente serão pagos após a aprovação da Fiscalização do Contrato. 
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3.4.8 Todas as despesas decorrentes de transações bancárias serão de responsabilidade da 
CONTRATADA. 
 
3.4.9 Nenhum pagamento será realizado sem que todas as exigências documentais sejam supridas e 
qualquer obrigação da CONTRATADA não seja cumprida. 
 
3.4.10 O CONTRATANTE não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em 
banco ou aqueles que forem negociados em factorings. 

 
3.5 Dados para emissão e apresentação do faturamento: 
 

3.5.1 A Fatura/Nota Fiscal deverá ser emitida para os seguintes dados: 
 

CNPJ 
NOME 

EMPRESARIAL 
NOME 

FANTASIA 
SUBSTITUTO 

INSC. 
MUNICIPAL 

ENDEREÇO 

     

  
3.5.2 A Nota Fiscal e documentações exigidas deverão ser feita mediante protocolo no endereço abaixo: 
 

EDIFÍCIO DO SISTEMA FIEMT 
SETOR: COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS – CAQC OU COORDENADORIA DE 
APOIO LOGÍSTICO - CALOG (PROTOCOLO) 
ENDEREÇO: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, N. 4.193 
BAIRRO: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO (CPA) 
CUIABÁ/MT - CEP: 78.049-940 
E-MAIL: nf.contratos@sfiemt.ind.br / Ramal: (65) 3611 - 1675 
 
3.6 Descontos: Faltas e Atrasos: 
 

3.6.1 Não excluindo aplicabilidade das penalidades contratuais, o não cumprimento das cargas horárias 
dos postos contratados e a ocorrência de faltas, especificamente para os serviços de limpeza, 
conservação e higienização, implicará, mediante prévia comunicação à CONTRATADA, no desconto a 
ser aplicado sobre o faturamento mensal, conforme abaixo: 

 
a) Empregados com carga horária 44 horas semanais: será descontado da fatura mensal o 
valor proporcional a 0,53% (zero vírgula cinquenta e três décimos por cento) do preço do posto 
mensal, por hora de atraso; 
b) Empregados com carga 40 horas semanais: será descontado da fatura mensal o valor 
proporcional a 0,59% (zero vírgula cinquenta e nove décimos por cento) do preço do posto 
mensal, por hora de atraso. 
 

3.6.2 O valor total do desconto será calculado a partir da quantidade total de horas/falta no período, 
multiplicado pelo valor da hora obtido pelos percentuais supramencionados mencionados.  
 
3.6.3 A apuração das faltas e atrasos será realizada pelo Fiscal do Contrato durante o período de 
execução, compreendido entre o 1º e último dia útil do mês, e deverá ser descontado do faturamento 
correspondente ao período.  
 
3.6.4 Na impossibilidade de aplicação do desconto das faltas sobre o faturamento do período em que as 
mesmas foram computadas, o desconto será aplicado no faturamento do mês subsequente. 
 
3.6.5 Observada a ocorrência de falta, o Fiscal do Contrato comunicará a CONTRATADA, que terá 02 
(duas) horas de tolerância, a partir desta comunicação, para substituir o empregado faltoso, situação 
esta em que não haverá desconto. Caso a CONTRATADA não substitua o empregado faltoso no período 
de tolerância mencionado, o mesmo será computado como falta para fins de desconto. 

mailto:nf.contratos@sfiemt.ind.br
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3.7 Descontos: Período de Férias Coletivas ou Recessos: 
 

3.7.1 Sempre que definido pela Administração Superior do CONTRATANTE, a ocorrência de férias 
coletivas implicará na paralisação total dos serviços, devendo o CONTRATANTE comunicar à 
CONTRATADA com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência para ajustes na execução.  
 
3.7.2 No período de Férias Coletivas ou Recesso, a CONTRATADA poderá, a seu critério, conceder 
férias por igual período aos seus empregados. 
 
3.7.3 O faturamento dos serviços, por consequência de sua paralisação, deverá ter seu valor decrescido 
na proporção dos dias de paralisação, conforme abaixo: 

 
a) Vale Transporte: decréscimo de 1/3 (um terço) da quantidade do item, a cada 10 (dez) dias 
corridos de recesso ou Férias Coletivas, considerando com base a quantidade e valores 
apresentados nas Planilhas de Custos e Formação de Preços apresentadas no detalhamento da 
proposta; 
b) Auxilio Alimentação: decréscimo de 35% (trinta e cinco por cento) do valor correspondente 
ao item, a cada 10 (dez) dias corridos de recesso ou Férias Coletivas, considerando com base a 
quantidade e valores apresentados nas Planilhas de Custos e Formação de Preços apresentadas 
no detalhamento da proposta; 
c) Custo Total dos Equipamentos: decréscimo de 1/3 (um terço) do valor correspondente ao 
item, a cada 10 (dez) dias corridos de recesso ou Férias Coletivas, considerando com base a 
quantidade e valores apresentados nas Planilhas de Custos e Formação de Preços apresentadas 
no detalhamento da proposta; 
d) O percentual da provisão de férias deverá ser estipulado observando que em razão do período 
de férias coletivas do Sistema FIEMT, a empresa poderá conceder férias a seus empregados 
concomitantemente e terá custo com reposição de profissional apenas por um período de 15 (dez) 
dias. 

 
3.7.4 Os descontos nos itens acima serão calculados considerando os demais itens que incidem sobre 
os mesmos, tais como: participações, tributos, custos indiretos, encargos e outros, conforme incidências 
constantes na Planilha de Custos e Formação de Preços. 
 
3.7.5 Caso o período de Recesso ou Férias Coletivas incida sobre mais de um faturamento, o desconto 
integral será aplicado sobre o faturamento do mês seguinte, salvo situação em que o valor do desconto 
seja superior ao valor a ser faturado. 
 
3.7.6 Os contratos firmados trarão a informação quando aos valores dos descontos ora mencionados. 
 
3.7.7  Qualquer alteração do preço do contrato implicará, também, na atualização dos valores dos 
eventuais descontos. 

 
3.8 Fica expressamente proibida a utilização do presente CONTRATO para fins de caução ou de garantias 
de quaisquer espécies, sem anuência expressa do CONTRATANTE, bem como qualquer cessão de 
crédito oriundo deste CONTRATO. 
 

CLÁUSULA QUARTA – Do Prazo de Início da Execução e Vigência 

4.1 A CONTRATADA deverá iniciar a execução dos serviços no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, 
contados a partir da data de assinatura do CONTRATO e será continuo até o encerramento de sua 
vigência, observando as frequências, rotinas e cronogramas estabelecidos pela fiscalização. 
  
4.2 O presente CONTRATO terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado mediante formalização de termo aditivo, nos termos do Regulamento 
de Licitações e Contratos do (Descrever a Entidade), até o limite de 60 (sessenta) meses,  desde que 
houver anuência entre as partes. 



 
 
 
 
 
 
 

UNICORP – UNIDADE CORPORATIVA 
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS 

 

Contrato n.º XX/20xx do(a) Entidade - Processo n.º xxx/20xx - Página 11 de 24  

 

 

CLÁUSULA QUINTA – Das Obrigações do CONTRATANTE e da CONTRATADA 

5.1 Compete ao CONTRATANTE: 
 

a) Efetuar o pagamento nos prazos estabelecidos neste CONTRATO, desde que o objeto do 
presente contrato esteja devidamente regular, bem como a CONTRATADA esteja em condições de 
regularidade perante suas obrigações; 
 
b) Proporcionar todas as facilidades que estiverem sob sua responsabilidade para que a 
CONTRATADA possa cumprir as obrigações assumidas na contratação; 

 
c) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 
cláusulas contratuais, os termos de sua proposta, do edital e condições estabelecidas no Termo de 
Referência; 

 
d) Notificar a CONTRATADA por escrito das ocorrências de fatos que possam ser caracterizadas 
como descumprimento das obrigações contratuais assumidas. A falta de comunicação não exime a 
CONTRATADA das suas responsabilidades; 

 
e) Designar um fiscal responsável pelo acompanhamento da execução do CONTRATO, devendo 
este comunicar ao setor responsável sobre qualquer irregularidade apresentada durante a 
prestação do objeto deste CONTRATO; 
 
f) Suspender os pagamentos à CONTRATADA quando detectada qualquer pendência contratual, 
dando-lhe prazo para resolução; 

 
g) Aplicar à CONTRATADA as sansões cabíveis, quando houver descumprimentos das obrigações 
assumidas, concedendo-lhe direito a ampla defesa conforme disposto na Legislação vigente; 

 
h) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por funcionário 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;  
 
i) Efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas todas as 
formalidades e exigências das condições e preços pactuados do contrato;  
 
j) Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a execução 
do contrato, devidamente identificados;  
 
k) Informar à CONTRATADA nome e telefone do Gestor e Fiscal do CONTRATO e seu substituto, 
mantendo os dados atualizados;  
 
l) Relacionar-se com a CONTRATADA, exclusivamente, por meio de pessoa por ela credenciada;  
 
m) Prestar as informações e os esclarecimentos necessários ao desenvolvimento das tarefas à 
pessoa credenciada e as que forem solicitadas;  
 
n) Anotar em registro próprio e notificar à CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais 
imperfeições no curso de execução do contrato, fixando prazo para a sua correção;  
 
o) Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos 
serviços e o atendimento das exigências contratuais;  
 
p) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, falhas, imperfeições advindas da execução contratual 
quando tomar ciência, sem prejuízo das sanções e glosas cabíveis;  
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q) Impedir que terceiros executem o objeto deste contrato;  
 
r) Não permitir que os empregados da CONTRATADA executem tarefas em desacordo com as 
condições preestabelecidas;  
 
s) Exigir, mensalmente, os documentos comprobatórios do pagamento de pessoal, do recolhimento 
dos encargos sociais, benefícios ou qualquer outro documento que julgar necessário;  
 
t) Suspender o pagamento da nota fiscal/fatura sempre que houver obrigação contratual pendente 
por parte da CONTRATADA, até a completa regularização;  
 
u) Proceder à vistoria nos locais onde os serviços estão sendo realizados pelo Fiscal do Contrato, 
cientificando o preposto da CONTRATADA e determinando a imediata regularização das falhas 
eventualmente detectadas; 

 
v) Destinar local para a guarda dos saneantes domissanitários e equipamentos. 

 
w) Fiscalizar efetivamente a realização do objeto do presente contrato, não eximindo a 
CONTRATADA das responsabilidades por ela assumidas; 
 
x) Comunicar a CONTRATADA com antecedência sobre qualquer alteração necessária na 
execução do objeto do contratado, desde que esta alteração não gere custos adicionais; 

 
y) Caberá ao CONTRATANTE adquirir e entregar a CONTRATADA, os materiais de limpeza e 
insumos necessários para o desempenho das atividades do objeto contratado, assim estabelecido 
no item 2.8 do ANEXO I-A do Termo de Referência. 
 

5.2 Compete à CONTRATADA: 

a) Cumprir integralmente os requisitos estabelecidos neste CONTRATO, Edital e Termo de 
Referência;  

b) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  
 
c) Quando por culpa ou dolo a CONTRATADA ou seus prepostos vierem a causar danos ao 
CONTRATANTE e/ou a tarceiros durante a consecução do objeto do contrato, a CONTRATADA 
deverá tomar as providências necessárias ao ressarcimento dos danos causados; 

 
d) Responsabilizar-se por todos os custos necessários à consecução do objeto do contrato, 
devendo tais custos estarem incluídos em sua proposta, salvo aqueles expressamente indicados 
como de responsabilidade do CONTRATANTE; 

 
e) Manter sigilo absoluto sobre as informações que dispuser do CONTRATANTE decorrentes do 
cumprimento do objeto do contrato; 

 
f) Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da vigência do 
CONTRATO, que possam implicar na consecução do seu objeto; 

 
g) 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;  
 
h) Manter os empregados nos horários predeterminados pelo CONTRATANTE;  

 
i) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, 
em conformidade com as normas e determinações em vigor;  
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j) Efetuar a guarda dos equipamentos nos locais indicados pelo CONTRATANTE;  

 
k) Recrutar, selecionar e enviar ao CONTRATANTE os empregados necessários à realização dos 
serviços, de acordo com a qualificação mínima necessária;  

 
l) Manter banco de dados atualizado dos empregados que estejam desempenhando suas atividades 
no CONTRATANTE, contendo, minimamente: nome, CPF, função, PIS/PASEP, nível de 
escolaridade, endereço residencial e telefone disponibilizando-o, quando necessário ao 
CONTRATANTE;  

 
m) Disponibilizar ao CONTRATANTE os empregados devidamente uniformizados e identificados por 
meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o 
caso;  

 
n) Apresentar ao CONTRATANTE, quando do início das atividades e sempre que houver 
substituição, relação nominal constando nome, endereço residencial e telefone dos empregados 
colocados à disposição da administração, bem como as respectivas carteiras de trabalho e 
previdência social – CTPS devidamente preenchidas e assinadas para fins de conferência;  

 
o) Comunicar, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias ocorrências de afastamentos legais ou 
de desligamento dos seus empregados, responsabilizando-se pela imediata substituição, sem 
qualquer ônus para o CONTRATANTE, de forma a garantir a continuidade do serviço;  

 
p) Manter em seu quadro pessoal suficiente para garantir a continuidade da execução dos serviços 
contratados, inclusive, nas situações de férias, licenças, faltas ao serviço, demissão e outros 
afastamentos, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, 
desde que aprovada pelo CONTRATANTE;  

 
q) Manter controle atualizado da frequência do pessoal contratado, utilizando esse controle para o 
fornecimento de informações necessárias para o fiel pagamento das obrigações pecuniárias do 
CONTRATANTE;  

 
r) Controlar, diariamente a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências 
havidas, por meio de registro eletrônico ou meio que não seja padronizado (Súmula 338/TST), 
devendo enviar o relatório mensal juntamente com a fatura de pagamento para comprovação da 
prestação de serviços;  
  
s) Apresentar mensalmente lista dos funcionários dispensados, acompanhada dos termos de 
rescisão bem como demais documentos comprobatórios da quitação de obrigações trabalhistas e 
previdenciários;  

 
t) Substituir, no prazo de 02 (duas) horas em caso de eventual ausência, tais como, faltas, férias e 
licenças, o empregado em execução dos serviços nas dependências do CONTRATANTE, devendo 
identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato;  
 
u) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao 
CONTRATANTE;  

 
v) 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 em que 
ocorre a prestação dos serviços, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte do 
CONTRATANTE;  

 
w) Não permitir que seus empregados realizem horas extraordinárias fora da jornada normal de 
trabalho, em finais de semana ou em dias feriados, exceto quando devidamente determinado pelo 
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CONTRATANTE e em comum acordo com a CONTRATADA e desde que observado o limite da 
legislação trabalhista;  

 
x) Atender às solicitações do 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 contrato, edital e seus anexos;  

 
y) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas do 
CONTRATANTE;  

 
z) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 
executar atividades não abrangidas no contrato, devendo a CONTRATADA relatar ao 
CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;  

 
aa) Orientar e cuidar para que seus empregados apresentem-se com aparência pessoal adequada 
(barbeado, cabelos aparados e limpos) e tratar com cordialidade as autoridades, colaboradores e 
visitantes do CONTRATANTE; 

 
bb) Apresentar anualmente ao CONTRATANTE cópia do PPRA – Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais; LTCAT – Laude Técino de Condições Ambientais do Trabalho e do PCMSO – 
Programa e Controle Médico de Saúde Ocupacional devidamente atualizado e em conformidade 
com as normas técnicas; 

 
cc) Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação 
dos serviços;  

 
dd) Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pelo CONTRATANTE, os comprovantes do 
cumprimento das obrigações previdenciárias, do fundo de garantia do tempo de serviço - FGTS, e 
do pagamento dos salários e benefícios dos empregados colocados à disposição do 
CONTRATANTE;  

 
ee) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a utilização do trabalho 
do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;  

 
ff) 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 do 
contrato;  

 
gg) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;  

 
hh) Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados 
dentro das instalações do CONTRATANTE ou a terceiros pela ação ou omissão de seus 
empregados, dolosa ou culposamente;  
 
ii) Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares 
determinadas pelo CONTRATANTE; 

 
jj) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 
empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados;  

 
kk) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 
normas de segurança do CONTRATANTE;  
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ll) Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando 
elementos portadores de atestados de boa conduta e demais referências, tendo funções 
profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho;  

 
mm) Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pelo 
CONTRATANTE;  
 
nn) Manter sediado junto ao CONTRATANTE durante os turnos de trabalho, empregados capazes 
de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;  
 
oo)  Nomear encarregados (líder de equipe ou preposto conforme o caso) responsáveis pelos 
serviços, com a missão de garantir o bom andamento dos mesmos permanecendo no local do 
trabalho, em tempo integral, observando os horários de jornada de trabalho, fiscalizando e 
ministrando a orientação necessária aos executantes dos serviços. o encarregado terá a obrigação 
de reportarem-se, quando houver necessidade, ao responsável pelo acompanhamento dos serviços 
do CONTRATANTE e tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas 
detectadas;  
 
pp) Implantar de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, 
de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e 
constante, mantendo sempre em perfeita ordem, todas as dependências objeto dos serviços;  
 
qq) Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do CONTRATANTE;  
 
rr) Registrar e controlar, juntamente com o Fiscal do Contrato nomeado pelo CONTRATANTE, 
diariamente a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas;  
 
ss) Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, responsabilizando-se, 
também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução 
do contrato, conforme exigência legal;  

 
tt) Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens dos seus empregados aos 
pagamentos das notas fiscais/faturas dos serviços prestados ao CONTRATANTE;  
 
uu) O atraso no pagamento da nota fiscal/fatura por parte do CONTRATANTE, decorrente de 
circunstâncias diversas, não exime a CONTRATADA de promover o pagamento dos salários e 
benefícios dos seus empregados nas datas regulamentares;  
 
vv) Implantar, imediatamente na data prevista para início da prestação dos serviços contratados, a 
mão de obra nos respectivos postos relacionados e nos horários fixados na escala de serviço 
elaborada pelo CONTRATANTE, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a 
impossibilite de assumir o posto conforme o estabelecido;  
 
ww) Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões estabelecidos, para atender eventuais 
acréscimos solicitados pelo CONTRATANTE, bem como impedir que a mão de obra que cometer 
falta disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja mantida ou retorne às instalações da 
mesma;  
 
xx) Responsabilizar-se pelo deslocamento dos empregados de suas residências até as 
dependências do CONTRATANTE, bem como o retorno por meios próprios em casos de 
paralisação dos transportes coletivos quando houver, bem como nas situações onde se faça 
necessária a execução de serviços em regime extraordinário;  

 
yy) É vedado oferecer este CONTRATO em garantia de operações de crédito bancário; 
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zz) No que diz respeito à saúde e segurança do trabalho, a CONTRATADA deverá atender aos 
ditames da Portaria 3.214 de junho de 1.978 do Ministério do Trabalho e Emprego e suas normas 
regulamentadoras (NRS) aplicáveis; 

 
aaa) A CONTRATADA deverá realizar os exames médicos periódicos dos trabalhadores e manter 
cópias dos exames médicos admissionais, em arquivo disponível de forma a permitir, quando 
necessário, consulta imediata; 
 
bbb) A CONTRATADA deverá comunicar os acidentes do trabalho (com ou sem afastamento), 
ocorridos, à previdência social por meio da emissão da Comunicação de Acidente do Trabalho 
(CAT), nos termos do artigo 22 da lei 8.213/1991, entregando uma cópia da CAT ao Fiscal do 
Contrato no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da ocorrência do acidente; 
 
ccc) No prazo decorrido entre a assinatura do contrato e o início da execução dos serviços, a 
CONTRATADA deverá providenciar o necessário para contratação dos seus funcionários, incluindo 
registro em CTPS, exames admissionais e outros indispensáveis à contratação, conforme legislação 
vigente, bem como proceder à capacitação dos funcionários a serem alocados no locaL indicado 
neste contrato; 

 
ddd) Executar nos prazos estipulados, observando as especificações mínimas constantes neste 
CONTRATO; 
 
eee) Comunicar ao CONTRATANTE com antecedência sobre qualquer circunstancias que 
impossibilite o cumprimento dos prazos estipulados neste instrumento; 
 
fff) Entender-se perante as autoridades competentes, referente ao objeto contratado e repassar ao 
CONTRATANTE qualquer informação que seja de sua responsabilidade; 
 
ggg) Responder por qualquer dano ou prejuízo causado diretamente ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, em decorrência de sua negligência, imperícia, culpa ou dolo, durante a vigência do 
contrato; 
 
hhh) Responsabilizar-se por atrasos na prestação de serviços, quando forem decorrentes de sua 
culpa ou dolo; 
 
iii) Informar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir 
do recebimento do CONTRATO, sobre qualquer ocorrência que implique na paralisação ou atraso 
na realização dos serviços sendo que a inexecução, total ou parcial, sem justificativa aceita pelo 
CONTRATANTE, poderá implicar na aplicação das penalidades; 
 
jjj) Comunicar imediatamente à CAQC - Coordenadoria de Aquisições e Contratos do SISTEMA 
FIEMT qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros elementos necessários 
para recebimento de correspondência; 
 
kkk) Indenizar terceiros e/ou o CONTRATANTE, mesmo em caso de ausência ou omissão de 
fiscalização de sua parte, pelos danos causados por culpa ou dolo, devendo a CONTRATADA 
adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância à exigência da Autoridade Competente e 
às disposições legais vigentes; 
 
lll) Cumprir com as demais obrigações constantes neste CONTRATO, Edital e seus anexos. 

 

CLÁUSULA SEXTA – Da Responsabilidade do Fiscal do Contrato 

6.1 Caberá ao fiscal do Contrato: 
 

a) Responsabilizar-se pelo acompanhamento e certificação do cumprimento das obrigações 
assumidas pela CONTRATADA. 
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b) Controlar os prazos contratuais observando o disposto nas Instruções de Trabalho e Legislação 
vigentes. 
 
c) Elaborar relatórios de fiscalização quando for o caso encaminhando-o ao responsável para 
inclusão no processo de contratação; 
 
d) Tomar conhecimento de todos os instrumentos que deram origem a contratação, mantendo 
registros físicos ou digitalizados para consultas e acompanhamento; 
 
e) Disponibilizar quando for o caso, todas as informações e condições necessárias para que a 
CONTRATADA cumpra parte fielmente as obrigações; 
 
f) Registrar as ocorrências observadas, durante a execução contratual, requerendo formalmente a 
regularização por parte da CONTRATADA, ou quando for o caso encaminhar para providencias de 
seus superiores; 
 
g) Cumprir no que forem cabíveis, as demais obrigações previstas nas Instruções de Trabalho 
vigentes; 
 
h) O Fiscal do Contrato será responsável pelo acompanhamento do CONTRATO de forma a 
garantir a execução fiel do objeto contratado, bem como para fins de medição dos serviços, dando 
subsídios de informações que assegurem o pagamento mensal somente por serviços executados 
em conformidade com o CONTRATO. 

 
i) Nos casos de faltas e/ou atrasos, o fiscal do contrato deverá comunicar imediatamente via 
telefone ao superior operacional da CONTRATADA, devendo posteriormente efetuar o registro 
formal (expresso), dando conhecimento ao Gestor do contrato; 

 
j) O Fiscal do Contrato certificará mensalmente todos os serviços prestados, observando o 
disposto no contrato e documentos que o originaram; 
 
k) As ocorrências observadas durante a prestação dos serviços deverão ser comunicadas 
imediatamente a Administração do CONTRATANTE, anexando o documento que comprove a 
comunicação registrada; 
 
l) As ocorrências observadas deverão também ser comunicadas a Coordenação de Aquisições e 
Contratos – CAQC do SFIEMT para providências de Notificação a CONTRATADA; 
 
m) Nos casos de serviços extras, detectada a necessidade de demanda, o Fiscal do contrato 
solicitará junto à Administração Superior do CONTRATANTE a autorização para contratação dos 
mesmos, desde que haja ainda a possibilidade dessa inclusão por via do acréscimo ao contrato 
principal; 

 
n) Mensalmente o fiscal da execução dos serviços remeterá ao setor responsável, na administração 
regional do CONTRATANTE, os documentos relativos às ocorrências durante a execução dos 
serviços, as informações acerca dos serviços prestados, bem como todas as informações 
necessárias ao pagamento da fatura; 

 
o) A ausência ou omissão da fiscalização dos serviços não eximirá a CONTRATADA das 
responsabilidades por ela assumidas; 
 
p) O CONTRATANTE reserva-se no direito de adotar procedimentos de fiscalização contratual não 
descritos neste contrato, de modo a garantir o cumprimento das obrigações assumidas. 
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CLÁUSULA SETIMA – Do Reajuste, Revisão e Repactuação 

7.1 Como via de garantir a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do Contrato, poderão ser 
utilizados os seguintes instrumentos para alteração dos preços praticados mediante requerimento:  
 

a) REAJUSTE: para fazer jus à elevação/redução dos custos decorrentes do mercado, tais como 
equipamentos, materiais, uniformes e outros insumos necessários à execução dos serviços será 
garantido à ambas as partes o direito ao reajuste de preços, balizado pelo INPC/IBGE, desde que 
decorridos 12 (doze) meses da data limite para apresentação das propostas, estipulada no 
instrumento convocatório. Caso a CONTRATADA não solicite no período aquisitivo do reajuste, terá 
seu direito precluso, podendo apenas solicitar no próximo período; 
 
b) REPACTUAÇÃO: para fazer jus à elevação/redução dos custos decorrentes da mão de obra, 
tais como salários, benefícios e outros devidamente instituídos por instrumento legal, sentença 
normativa, acordo ou dissídio coletivo será realizada a recomposição de custos, deverá solicitar a 
qualquer momento durante a vigência do Contrato, desde que o fato que deu causa ao desequilíbrio 
seja devidamente demonstrado e comprovado pela parte interessada, através de apresentação de 
Planilha de Custos e Formação de Preços e cópia autenticada da sentença normativa, acordo ou 
dissídio coletivo, etc. Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do 
prazo fixado neste item, ocorrerá a preclusa o do direito à repactuação; 

 
c) REVISÃO DE PREÇOS: os preços poderão ser revistos para mais ou para menos, a qualquer 
momento durante a vigência do contrato, em razão de fato imprevisível, ou previsível, mas de 
consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do objeto contratado, oriundo de 
força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, ocorrido após a apresentação da proposta, desde que 
a parte interessada apresente as devidas comprovações e justificativas do fato que deu causa ao 
desequilíbrio. 

 
7.2 O reajuste de preços ocorrerá mediante a emissão de Termo de Apostilamento, após decorridos 12 
(doze) meses da data limite para apresentação da proposta e será utilizado como balizador o INPC/IGBE, 
que incidirá exclusivamente sobre a parcela dos insumos necessários à execução do objeto contratual. 
 
7.3 O Reajuste de preços para insumos deverá ser analisado considerando 02 (dois) fatores dos quais o 
Fiscal do Contrato será responsável: se os insumos entregues e os valores são os mesmos previstos na 
planilha de custos apresentadas na licitação. 
  
7.4 Na hipótese do INPC/IBGE ser extinto será utilizado como balizador para cálculo de reajuste anual o 
índice inflação oficial vigente, obedecendo a mesma periodicidade estabelecida no item 7.2. 
 
7.5 A Repactuação somente será concedida caso o fato que deu causa ao pedido tenha ocorrido posterior 
a data limite para apresentação das propostas, estipulada no ato convocatório e serão formalizados 
mediante a emissão de Termo Aditivo. 
 
7.6 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.  
 
7.7 As repactuações a que a CONTRATADA fizer jus e que não forem solicitadas durante a vigência do 
contrato, também serão objeto de preclusão com o encerramento do contrato.  
 
7.8 O Reequilíbrio Econômico e Financeiro do Contrato, para o qual os instrumentos mencionados acima 
serão utilizados, somente será concedido após todas as comprovações necessárias e apresentação da 
nova Planilha de Custos e Formação de Preços com as devidas correções aplicadas exclusivamente 
sobre os itens que sofreram desequilíbrio em relação ao inicialmente proposto. 
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7.9 Não é permitido a qualquer das partes, no momento em que requerer o reequilíbrio econômico e 
financeiro do Contrato, incluir ou excluir qualquer item dos custos, exceto se estes tornarem-se 
obrigatórios ou forem extintos por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo ou dissídio 
coletivo, etc. 
   
7.10 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 o 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.  
  
7.11 As falhas apresentadas na proposta não serão corrigidas no ato da repactuação, devendo ser 
suportadas pela CONTRATADA até o fim do contrato.  
 
7.12 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.  
 
7.13 O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir os atos 
ou apresentar a documentação solicitada pelo CONTRATANTE para a comprovação da variação dos 
custos.  
 
7.14 Considerando que a quantidade de materiais e equipamentos são variáveis e representam uma 
média, o contrato poderá ser revisto a cada 06 (seis) meses, observando os critérios de alteração 
quantitativa e qualitativa previstos no Regulamento de Licitações e Contratos do (Descrever a Entidade). 
   
7.15 A revisão dos materiais de limpeza, utensílios e equipamentos será feita considerando a quantidade 
média entregue, se há necessidade de alteração via acréscimo ou decréscimo nas quantidades no limite 
de 25% (vinte e cinco por cento) conforme Regulamento de Licitações e Contratos do (Descrever a 
Entidade) e serão realizadas mediante Termo Aditivo ao contrato principal.  
 

CLÁUSULA OITAVA – Da Responsabilidade 

8.1 Correrão exclusivamente por conta da CONTRATADA a responsabilidade e consequências 
decorrentes de: 
 

a) Negligência, imperícia ou imprudência; 
b) Informações relativas ao direito de privacidade industrial e empresarial; 
c) Acidente de qualquer natureza com empregados, materiais, aparelhagens e instalações do 
CONTRATANTE ou terceiros. 

 
8.2 A CONTRATADA se obriga a manter durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade 
com as obrigações por ela assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificações 
exigidas no instrumento convocatório da licitação. 
 

CLÁUSULA NONA – Da Suspensão dos Serviços 

9.1 O CONTRATANTE reserva-se no direito de, a qualquer tempo, suspender os serviços objeto deste 
contrato, mediante comunicação escrita à CONTRATADA. 
 
9.2 A suspensão da execução dos serviços pelo CONTRATANTE terá duração de até 120 (cento e vinte) 
dias corridos, podendo ocorrer, em especial, mas não exclusivamente, nas seguintes hipóteses: 
 

a) Se assim decidir o CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, como forma de preservar a segura e 
adequada condução dos serviços; 
b) Por determinação do Poder Público; 
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c) Caso o CONTRATANTE seja prejudicado por inadimplemento da CONTRATADA no 
cumprimento de suas obrigações no âmbito deste contrato, que não seja sanado no prazo de 30 
(trinta) dias ou em prazo maior se houver acordo entre as partes. 

 
9.3 Não tendo a suspensão da execução resultado de motivos gerados pela CONTRATADA, o 
CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento dos trabalhos e serviços realizados e ainda não pagos, nos 
termos do CONTRATO, na extensão do que já tiver sido executado e recebido pela fiscalização. 
 
9.4 Ocorrendo a suspensão da execução dos serviços, conforme previsto nesta Cláusula, não tendo a 
suspensão sido determinada por culpa da CONTRATADA, os prazos estabelecidos no CONTRATO serão 
prorrogados conforme a legislação aplicável, por prazo não superior àquele da suspensão, conforme se 
verifique necessário para permitir a retomada normal do andamento das atividades de execução dos 
serviços. 
 
9.5 Não serão prorrogados os prazos previstos, nem admitidos quaisquer reembolsos de custos 
adicionais, quando a suspensão dos serviços ocorrer por razões exclusivamente imputáveis à 
CONTRATADA. 
 
9.6 A CONTRATADA obriga-se a paralisar os serviços a partir da data da comunicação escrita que 
receber, respondendo por todas as obrigações definidas neste CONTRATO que decorrerem dos trabalhos 
executados. 
 
9.7 A CONTRATADA, após o aviso de suspensão, deve: 
 

a) Suspender os trabalhos na data e durante o prazo determinado no aviso. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – Da Rescisão 

10.1 O presente CONTRATO poderá ser rescindido: 
 

a) De comum acordo entre as partes, mediante termo escrito, sem quaisquer ônus para ambas as 
partes; 
b) Por não mais interessar a qualquer delas, mediante aviso expresso e recebido com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, sem quaisquer ônus para ambas as partes; 
c) Por ato unilateral e escrito por motivo de: 

 
I) Não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 
II) Não executar os serviços sem justa causa e prévia comunicação. 
III) Ocorrendo liquidação amigável ou judicial, concordata, falência ou recuperação judicial da 
CONTRATADA; 
IV) Na eventualidade da CONTRATADA utilizar o presente CONTRATO, para fins de caução ou 
de garantias de quaisquer espécies, sem anuência expressa do CONTRATANTE. 

 
10.2 Não caberá a CONTRATADA indenização de qualquer espécie, seja a que título for, caso o presente 
ajuste seja rescindido por inadimplência de qualquer uma das normas contratuais vigentes, termos em que 
a CONTRATADA será considerada responsável para todos os efeitos legais. 
 
10.3 Na hipótese do CONTRATO ser rescindido, a qualquer momento, pelo CONTRATANTE, e sem a 
incidência de qualquer ônus ou multa, as obrigações que estiverem pendentes até a data da efetiva 
rescisão do CONTRATO deverá ser cumpridas integralmente pela CONTRATADA. 
 
10.4 Extinto o CONTRATO por razões imputáveis à CONTRATADA, o CONTRATANTE poderá, a fim de 
assegurar a continuidade dos serviços, adotar medidas a fim de evitar danos ao CONTRATANTE e/ou a 
terceiros. 
 
10.5 A rescisão poderá acarretar, dentre outras, as seguintes medidas, sem prejuízo das sanções 
previstas neste CONTRATO: 
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a) Assunção imediata do objeto do CONTRATO, no estado e local em que se encontrar, pelo 
CONTRATANTE; 
b) Retenção dos créditos decorrentes do CONTRATO até o limite dos prejuízos causados ao 
CONTRATANTE. 

 

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Das Penalidades e Descontos 

11.1 Se a licitante vencedora recusar-se a assinar o termo de contrato, o CONTRATANTE reserva-se o 
direito de convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação e nas mesmas condições 
estabelecidas na licitação, ou ainda revogar a licitação. 
 
11.2 Pelo não cumprimento ou cumprimento irregular das obrigações assumidas, garantida a prévia 
defesa em processo regular, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, sem prejuízo 
das demais cominações aplicáveis: 
 

a) Advertência; 
b) Multa de até 10% (dez por cento) do valor total da proposta apresentada; 
c) Suspensão temporária para licitar e contratar com o CONTRATANTE, por período não 
superior a 02 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade; 
e) Perda do direito de executar a prestação de serviços. 

 
11.3 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e”, poderão ser aplicadas juntamente com a da 
alínea “b” desta Cláusula. 
 
11.4 A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de Cláusulas 
Contratuais que não causem prejuízo ao CONTRATANTE e será lançada no Registro Cadastral de 
Fornecedores do SISTEMA FIEMT. 
 
11.5 O valor corresponde às multas aplicadas poderá ser debitado da fatura mensal dos serviços . 
 
11.6 As multas e penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a aplicabilidade de 
outra, quando for o caso. 
 
11.7 No caso de reincidência no descumprimento das cláusulas contratuais poderá o CONTRATANTE, 
a seu exclusivo critério, rescindir o Contrato, podendo a CONTRATADA ficar impedida de licitar e 
contratar com o (Descrever a Entidade) por um prazo de até 02 (dois) anos. 
 
11.8 A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 
 

a) Se a CONTRATADA descumprir obrigação contratual resultando em prejuízos ao 
CONTRATANTE; 
b) Se a CONTRATADA sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou 
parafiscais; 
c) Se a CONTRATADA tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.  

 
11.9 A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente Autoridade, após a 
instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da CONTRATADA, será 
lançada no Registro Cadastral da Empresa, implicando a inativação do Cadastro, impossibilitando o 
CONTRATANTE de relacionar-se com as Entidades integrantes do SISTEMA FIEMT. 
 
11.10 Sem prejuízo da aplicação de outras penalidades cabíveis, se a CONTRATADA entregar ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto contratual, não mantiver 
a proposta, faltar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
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fraude fiscal, será aplicada a penalidade de impedimento de licitar e contratar com o (Descrever a 
Entidade) pelo prazo de até 02 (dois) anos. 
 
11.11 Só serão considerados motivos de força maior, para fins de isenção das penalidades previstas 
neste CONTRATO, todo fato ou circunstância imprevisível, impossível de ser evitada, que impeça real e 
diretamente o cumprimento das obrigações contratuais, como definido no Código Civil Brasileiro.  
 
11.12 No caso de não ser reconhecida à alegação de motivo de força maior, a paralisação dos serviços 
será considerada para fins de aplicação de penalidade, descrito no item 11.2. 
 
11.13 Das multas, eventualmente impostas à CONTRATADA, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) 
dias corridos, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento. Após esse prazo, não sendo 
efetuado o pagamento ou apresentado a defesa, seus dados serão encaminhados à Autoridade 
competente para proceder à cobrança judicial da multa, sem prejuízo de aplicar outras sanções, ou 
proceder conforme item 11.5. 
 
11.14 Fica facultada a defesa prévia, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contados da intimação do ato. 
 
11.15 Em caso de aplicação da penalidade de multa, quando transcorridos os prazos estabelecidos para 

defesa e para pagamento, o CONTRATANTE reserva-se o direito de reter e/ou descontar ou glosar o 
valor da penalidade dos créditos que a CONTRATADA eventualmente tenha a seu favor, sem prejuízo da 
proposição de medidas judiciais e ou extrajudiciais cabíveis. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Das Ocorrências 

12.1 Com base nos critérios de aceitação dos serviços, nos indicadores de ocorrências contratuais e 
demais requisitos mensuráveis o CONTRATANTE poderá definir um Acordo de Níveis de Serviços que 
será adotado para aferição dos resultados da Contratação. 
 
12.2 Todas as ocorrências observadas durante a prestação dos serviços serão registradas pelo Fiscal do 
Contrato e terão suas tratativas formalmente monitoradas. 
 
12.3 As ocorrências registradas serão utilizadas como um dos fatores de mensuração da qualidade dos 
serviços, observando as ponderações na tabela abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 
Deixar de recompor os serviços executados de forma irregular ou 
paliativos, quando solicitado pelo CONTRATANTE. 

03 Por ocorrência 

2 Fornecer informação pérfida de serviço. 01 Por ocorrência 

3 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, 
os serviços contratuais. 

06 
Por dia de 
suspensão 

4 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes 01 Por ocorrência 

5 
Utilizar as dependências do CONTRATANTE para fins diversos do 
objeto do Contrato. 

04 Por ocorrência 

6 
Recusar-se a executar serviço determinado pela Fiscalização, sem 
motivo justificado. 

05 Por ocorrência 

7 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause dano 
físico, lesão corporal ou consequências letais. 

06 Por ocorrência 

8 
Substituir empregados ou encarregados do serviço durante o 
expediente, sem a anuência prévia da Fiscalização. 

04 Por empregado/dia 

9 
Deixar de cumprir horário estabelecido pelo Contrato ou determinado 
pela Fiscalização. 

01 Por ocorrência 

10 
Deixar de cumprir determinação formal ou instrução complementar da 
Fiscalização. 

03 Por ocorrência 

11 
Deixar de efetuar o pagamento de salários, vale-transporte, vale-
refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com 

03 Por ocorrência 
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12.4 As ocorrências serão registradas imediatamente e serão repassadas ao conhecimento do 
responsável da CONTRATADA, que deverá tomar as providências para sanar as irregularidades. 
 
12.5 O Fiscal do Contrato deverá registrar todas as tratativas das ocorrências até a sua finalização. 
 
12.6 Independentemente do tipo de ocorrência, a CONTRATADA poderá ser notificada extrajudicialmente, 
bem como poderá incorrer nas penalidades contratuais. 
 
12.7 O CONTRATANTE reserva-se no direito de utilizar os tipos de ocorrências ora dispostos para 
emissão de Acordo de Nível de Serviços.  

 
12.8 Os serviços executados parcialmente terão os valores de pagamento ajustados de acordo com as 
faixas de ocorrências de itens não cumpridos, não eximindo a CONTRATADA das demais sanções 
previstas. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Das Disposições Gerais 

12.1 A tolerância de uma das partes ao descumprimento pela outra de quaisquer cláusulas e condições 
aqui previstas, não implicará em novação, desistência, remissão, alteração ou modificação do 
CONTRATO e seus anexos, sendo o evento ou a omissão considerada e interpretada como mera 
liberalidade da parte que assim transigiu, anuiu ou não exigiu o cumprimento da obrigação, não afetando o 
exercício posterior do direito. 
 
12.2 Quando o CONTRATANTE vier a responder como ré ou reclamada, a qualquer ação judicial ou 
administrativa que possa ocorrer em consequência da execução deste CONTRATO, a CONTRATADA fica 
obrigada a reembolsar integralmente o CONTRATANTE das despesas decorrentes de eventual 
condenação, custas, despesas processuais, inclusive honorários periciais e advocatícios, com juros e 
correção monetária. 
 
12.3 A CONTRATADA obriga-se a cumprir fielmente as Cláusulas ora avençadas e as normas previstas 
no Regulamento de Licitações e Contratos do (Descrever a Entidade), durante a vigência deste 
CONTRATO. 
 

quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do 
Contrato nas datas avençadas. 

12 Deixar de entregar o uniforme aos funcionários a cada 06 (seis) meses. 04 Por ocorrência 

13 
Deixar de cumprir a execução dos serviços, de acordo com a 
planificação estabelecida pelo CONTRATANTE. 

02 Por ocorrência 

14 
Deixar de obedecer às normas técnicas e de segurança na utilização 
de equipamentos e na prestação dos serviços. 

03 Por ocorrência 

15 
Deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais 
solicitados para sanar as inconsistências ou dúvidas suscitadas 
durante a análise da documentação exigida. 

03 Por ocorrência 

16 
Permitir a presença de empregado não uniformizado e sem 
identificação. 

01 Por empregado/dia 

17 
Deixar de registrar e controlar a assiduidade e a pontualidade de seu 
pessoal. 

01 Por empregado/dia 

18 
Deixar de substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou 
incompatível com suas atribuições. 

01 Por empregado/dia 

19 
Deixar de realizar a supervisão dos serviços, conforme frequência 
estabelecida. 

01 Por empregado/dia 

20 
Deixar de notificar o CONTRATANTE em tempo hábil a reposição dos 
materiais de limpeza mediante apresentação de relação. 

01 Por ocorrência 

21 
Recusar a receber materiais de limpeza, utensílios fornecidos pelo 
CONTRATANTE em quantidade insuficiente para a boa execução dos 
serviços. 

01 Por ocorrência 
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12.4 A CONTRATADA não poderá subcontratar o objeto desta contratação, salvo em caso de prévia 
autorização expressa pelo CONTRATANTE, e desde que sua viabilidade e vantajosidade sejam 
demonstradas pela CONTRATADA, sendo vedada a subcontratação com licitante que tenha participado 
do procedimento licitatório, que originou esta contratação.  
 
12.5 Caso seja autorizada a subcontratação pelo CONTRATANTE, à responsabilidade da CONTRATADA 
será mantida perante aquele. 
 
12.6 No interesse do CONTRATANTE, o valor inicial do serviço, objeto deste Contrato, poderá ser 
acrescido ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 30, do 
Regulamento de Licitações e Contratos do (Descrever a Entidade). 
 
12.7 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as 
supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes contratantes. 
 
12.8 As condições estabelecidas no Edital, anexos entre outros, no que se aplicar, farão parte deste 
CONTRATO, independentemente de transcrição em seu texto. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Dos Casos Omissos 

13.1 No presente CONTRATO, caso ocorra qualquer omissão nas Cláusulas pactuadas neste ajuste, as 
mesmas deverão ser dirimidas de acordo com o Regulamento de Licitações e Contratos do (Descrever a 
Entidade) e demais legislações aplicáveis ao caso. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Do Foro 

14.1 As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá/MT, renunciando a quaisquer outros, por mais 
privilegiados que sejam, para dirimir dúvidas oriundas do presente CONTRATO. 
 
E, por estarem de pleno acordo com os termos ajustados, as partes CONTRATANTES assinam o 
presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os fins de direito, na presença das 
testemunhas abaixo. 

 
Cuiabá/MT, ________ de _______________ de _______. 

 
 
 
 

NOME POR EXTENSO 
Representante Legal do Contratante 

 NOME POR EXTENSO 
Representante Legal da Contratada  

TESTEMUNHAS: 
1. Nome: ___________________________ 
RG n.º 

2. Nome: ___________________________ 
RG n.º 

 


