
CONTRATO Nº 9043883

Contrato  de serviço  que entre si  celebram o

Estado  de  Minas  Gerais,  por  intermédio  da

Polícia  Militar  de  Minas Gerais  e  a  empresa

LPN Gestão  de  Serviços  Ltda-ME,  na  forma

ajustada.

Contrato de serviço originário do Processo de Compra nº 12/2015, da licitação na

modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO nº 06/2015, para contratação de empresa

para a  prestação de serviços  contínuos de conservação,  higienização e limpeza

predial  a serem executados nas Unidades do 47º BPM localizadas na cidade de

Muriaé, conforme especificações detalhadas no Anexo I deste Edital. 

O presente contrato será regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e

suas alterações, e, no que couber, pela Lei Estadual nº 13.994, de 18 de setembro

de 2001, pelo Decreto Estadual 45.902, de 27 de janeiro de 2012, pela Resolução

Conjunta SEPLAG /SEF nº 8.727, de 21 de setembro de 2012; e pela Resolução

SEPLAG nº 58, de 30 de novembro de 2007.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

CONTRATANTE: Polícia Militar de Minas Gerais/ 47º Batalhão da Polícia Militar

Endereço: Rua José de Freitas Lima Júnior, nº 47, Bairro Centro, Muriaé-MG.

CNPJ: 16.695.025/0001-97

Representante Legal: Cláudio Nazário da Silva Machado, Ten Cel PM

Nº Polícia: 100.390-4 CPF: 723.488.526-91

CONTRATADA: LPN Gestão de Serviços Ltda - ME

Endereço: Rua Acácias nº 1086, Bairro Eldorado, Contagem/MG, CEP: 32.310-370

CNPJ: 20.809.651/0001-34

Inscrição Estadual: 0024.091.540007

Representante Legal: Luiz Carlos da Silva

RG: MG10.114.748 CPF: 046.942.306-46

Telefax: 031-2512-4693   e-mail: gerenciatriumpho@gmail.com

1



CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Este contrato tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços

contínuos de conservação, higienização e limpeza predial a serem executados nas

Unidades do 47º BPM localizadas na cidade de Muriaé, conforme especificações

detalhadas no Anexo I deste Edital, PREGÃO ELETRÔNICO nº 06/2015, Processo

de Compra nº 12/2015, que, juntamente a proposta da CONTRATADA, passam a

integrar este instrumento, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO

O preço global do presente contrato é de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais)

no  qual  já  estão  incluídas  todas  as  despesas  especificadas  na  proposta  da

CONTRATADA, conforme abaixo se vê:

LOTE 01

ITEM ESPECIFICAÇÃO SUCINTA QUANTIDADE VALOR MENSAL VALOR ANUAL

01

Serviços contínuos de
conservação, higienização e

limpeza predial, a serem
executados nas Unidades do

47º BPM localizadas na cidade
de Muriaé/MG

01 R$ 4.916,16 R$ 59.000,00

Parágrafo  único.  No  preço  avençado  nesta  Cláusula  encontram-se  incorporados

todos os impostos, encargos, obrigações, taxas, e demais despesas que, direta ou

indiretamente, tenham relação com o objeto deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

A CONTRATADA obriga-se a iniciar a execução do serviço em até 5 (cinco) dias

corridos,  contados  a  partir  da  assinatura  do  contrato,  ou  da  autorização  do

Ordenador de Despesas para início da execução dos serviços, no endereço indicado

no Termo de Referência,  constante do Anexo I  do instrumento convocatório,  sob
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pena de aplicação das sanções previstas na Cláusula Nona deste contrato.

I - O recebimento do serviço será realizado pela Comissão Permanente de Avaliação

e Recebimento de Materiais - CPARM designada pela CONTRATANTE para tal fim,

que adotará os seguintes procedimentos:

a) provisoriamente: de posse dos documentos apresentados pela CONTRATADA e

de uma via do contrato e da proposta respectiva, receberá o serviço para verificação

das especificações,  quantidade,  qualidade,  preços,  e outros dados pertinentes e,

encontrando  irregularidade,  fixará  prazos  para  correção  pela  CONTRATADA,  ou

aprovando, receberá provisoriamente os bens, mediante recibo;

b)  definitivamente: no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, contados após o

recebimento provisório para a verificação da prestação do serviço no exato termo do

edital  e da proposta vencedora. Será efetivado o recebimento definitivo mediante

expedição  de  termo  circunstanciado  e  recibo  aposto  na  Nota  Fiscal,  em

conformidade com as normas internas da CONTRATANTE.

II - O não cumprimento do contrato no que se refere ao objeto em conformidade com

as especificações constantes do edital, obriga a CONTRATADA a providenciar sob

suas expensas os reparos das eventuais falhas na execução do serviço, no prazo

máximo de 1 (um)  dia  corrido,  contados a  partir  do  recebimento  da notificação,

ficando  o  pagamento  suspenso  até  a  efetiva  e  regular  entrega  do  objeto  em

condições de ser aceito.

III - Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, a CPARM reduzirá a

termo  os  fatos  ocorridos  e  encaminhará  à  CONTRATANTE  para  aplicação  de

penalidades.

IV  -  Em caso  de  necessidade  de  providências  por  parte  da  CONTRATADA,  os

prazos de pagamento  serão suspensos e  considerado o atraso na execução do

serviço, sujeitando-a à aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e,

conforme o caso, a outras sanções estabelecidas em lei e neste instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA

Conforme  proposta  da  CONTRATADA,  o  serviço  objeto  deste  contrato  será

garantido  contra  quaisquer  irregularidades  decorrentes  da  execução  do  serviço,
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sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos os reparos necessários

para  o  saneamento  das  irregularidades  detectadas,  sem  prejuízo  de  outras

condições estabelecidas neste contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

O  pagamento  será  efetuado  à  CONTRATADA em  até  30  (trinta)  dias  corridos,

contados a partir da aceitação da Nota Fiscal ou Fatura discriminada, em 2 (duas)

vias, juntamente as planilhas de gastos devidamente firmadas, cumpridas todas as

exigências contratuais. Para tanto a CONTRATADA deverá entregar as planilhas de

gastos (planilha de salários, encargos, materiais e transporte de funcionários), até o

sexto dia útil do mês subsequente para conferência pelo Preposto do contrato.

A CONTRATANTE fará, na forma da Lei federal no 8.212/91, com as alterações da

Lei Federal no 9.711, de 20 de novembro de 1998, a retenção de 11% (onze por

cento)  calculados  sobre  o  valor  da  Nota  Fiscal,  para  recolhimento  ao  Instituto

Nacional de Seguridade Social (INSS).

A Nota Fiscal  ou Fatura será emitida mensalmente devendo constar os salários,

encargos, materiais e o valor gasto com o transporte dos funcionários, e, no caso de

ocorrer a não aceitação dos serviços faturados, tal fato será de imediato comunicado

à  CONTRATADA,  para  retificação  das  causas  de  seu  indeferimento,  sendo  o

pagamento imediatamente suspenso até a efetiva correção da Nota Fiscal.

O  pagamento  será  efetuado  por  serviço  efetivamente  prestado,  incluindo  o  vale

transporte e alimentação,  devidamente comprovado e aceito  definitivamente pela

CPARM da CONTRATANTE, na conta bancária indicada na Nota Fiscal em favor da

CONTRATADA, após a comprovação do recolhimento das contribuições sociais.

Será  retido  na  fonte  pela  Seção  de  Orçamento  e  Finanças  do  47º  BPM,  a

Contribuição  para  a  Seguridade  Social  e  o  Imposto  Sobre  Serviço  de  Qualquer

Natureza - ISSQN, de acordo com a legislação vigente.

Qualquer  reajuste  salarial  só  será  permitido  na  data-base  da  categoria  e  os

encargos sociais só sofrerão alteração por medida legal, através de atos normativos.

O  reajustamento  do  valor  pago  referente  a  concessão  do  benefício  do  auxílio-

transporte, obedecerá como parâmetro o aumento ou redução da tarifa de transporte
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público urbano, autorizado pelo órgão competente.

§  1º  Caso  ocorra,  a  qualquer  tempo,  a  não  aceitação  do  serviço,  o  prazo  de

pagamento será interrompido e reiniciado após a correção pela CONTRATADA.

§  2º  Ocorrendo  atraso  de  pagamento  por  culpa  exclusiva  da  Administração,  o

pagamento será realizado acrescido de atualização financeira,  entre as datas do

vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variação “pro-rata tempore” do

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, ou outro índice que venha

substituí-lo, conforme a legislação vigente.

§ 3º Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da

CONTRATADA, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando-

se a contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não

será devida atualização financeira.

§  4º  O pagamento  fica  ainda  condicionado  a  apresentação  dos  seguintes

documentos:

I  -  Documento  de  comprovação  da  despesa  (Nota  fiscal)  com  destaque,

principalmente, do percentual referente a retenção do INSS, igual a 11% (onze por

cento) do valor  total  da nota fiscal,  ou conforme previsto  nos Art.  158 e 159 da

Instrução Normativa 100/2003 INSS , bem como retenção de IRRF;

II  -  Relação  de  empregados/GFIP  do  mês  anterior  ao  da  competência  da  Nota

Fiscal;

III - Planilha de custos contendo: demonstração, discriminação da apuração do total

de  salários  dos  funcionários  contratados  para  o  serviço  da  Unidade  Executora,

relação de faltas com substituição e outros, se houver;

IV - Relação de materiais - Discriminação do material e valores que compõe o custo,

bem como custo total do material entregue, que compõe o preço da fatura mensal;

IV - Comprovante de recolhimento dos impostos e contribuições sociais devidos;

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As  despesas  decorrentes  deste  contrato  correrá  por  conta  da  seguinte  dotação

orçamentária:  1251.06.181.4232.0001.339037.01.10.10,  bem  como  nas  demais

dotações e fontes de recursos previstas no PARO 2015 correspondentes ao objeto
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licitado.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES

Constituem obrigações das partes:

I - Da CONTRATADA

1)  Responsabilizar-se,  integralmente,  pelos  serviços  contratados,  nos  termos  da

legislação  vigente,  de  modo  que  os  mesmos  sejam  realizados  com  esmero  e

perfeição,  executando-os sob sua  inteira  e  exclusiva  responsabilidade,  conforme

especificações do Anexo I.

2) Fornecer a todos os empregados os benefícios provenientes da convenção ou

acordo coletivo de cada categoria.

3) Apresentar, quando solicitado, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, cópia

de  toda  a  documentação  necessária  para  a  comprovação  do  cumprimento  de

exigências constantes do Edital;

4) Iniciar da execução do serviço será de até 5 (cinco) dias corridos, contados a

partir da assinatura do contrato, ou da autorização do Ordenador de Despesas para

início da execução dos serviços.

5) Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que prestarão os serviços,

observando fielmente a legislação aplicável quando de sua contratação.

6)  Responsabilizar-se  por  quaisquer  ônus,  despesas  ou  obrigações  trabalhistas,

previdenciárias, fiscais, de acidentes de trabalho, bem como alimentação, transporte

ou outros benefícios de qualquer natureza, decorrentes da contratação dos serviços.

7) Assumir todos os encargos de possíveis demandas trabalhistas, cíveis ou penais

relacionados aos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou

continência.

8)  Cumprir  e  fazer  cumprir  por  seus  empregados  as  normas  e  regulamentos

disciplinares da CONTRATANTE,  bem como quaisquer  determinações emanadas

das autoridades competentes.

9)  Providenciar  a  imediata  correção  das  deficiências  apontadas  pela

CONTRATANTE quanto à execução dos serviços contratados.

10) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato.
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11) Manter, durante toda a execução do contrato a ser celebrado, as condições de

habilitação exigidas no processo licitatório.

12)  Não  se  valer  do  contrato  a  ser  celebrado  para  assumir  obrigações  perante

terceiros,  dando-o  como  garantia,  nem  utilizar  os  direitos  de  crédito,  a  serem

auferidos em função dos serviços prestados, em quaisquer operações de desconto

bancário, sem prévia autorização do CONTRATANTE.

13)  Fornecer  os  equipamentos  de  segurança  e/ou  de  proteção  individual

necessários à prestação do serviço.

14)  Arcar  com quaisquer  danos  ou  prejuízos  causados  por  seus  empregados  à

CONTRATANTE  ou  a  terceiros,  seja  por  imperícia,  negligência,  imprudência  ou

desrespeito às normas de segurança, quando da execução dos serviços, os quais

deverão ser descontados da(s) fatura(s) seguinte(s) da empresa, ou ajuizada, se for

o caso, a dívida, sem prejuízo das demais sanções previstas no contrato.

15) Comunicar à CONTRATANTE, de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência

de acidentes verificada no curso da execução contratual.

16)  Fornecer  aos  seus  empregados,  no  ato  da  admissão,  2  (dois)  uniformes

completos,  inclusive  calçado  e  um  crachá  cuidando  para  que  os  mesmos  se

mantenham permanente e adequadamente uniformizados, em perfeitas condições

de higiene e limpeza, no que se refere a roupas e higiene pessoal, portando, em

lugar visível, o crachá de identificação, contendo o nome e/ou distintivo da empresa,

o  nome  completo  do  empregado  e  a  função  desempenhada  com  respectiva

destinação.

17) Repor os materiais que forem danificados pelos funcionários (por descuido ou

mau uso de ferramentas ou utensílios).

18) Substituir o funcionário que falte ao serviço ou que esteja dispensado, no mesmo

dia.

19)  Substituir  quaisquer  funcionários  que a  CONTRATANTE julgar  inconveniente

para a Administração Militar.

20)  Recrutar,  em  seu  nome  e  sob  sua  inteira  responsabilidade,  empregados,

maiores de 18 (dezoito) anos de idade, que tenham bons antecedentes penais e

idoneidade moral comprovada, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive

dos encargos previstos na legislação trabalhista,  previdenciária,  fiscal,  seguros e
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quaisquer outros não mencionados neste contrato, em decorrência da sua condição

de empregadora, sem qualquer solidariedade da CONTRATANTE.

21)  Exibir,  quando  solicitado  pela  CONTRATANTE,  os  resultados  dos  exames

médicos  dos  empregados  que  forem  destacados  para  os  serviços,  onde  fique

comprovado não serem portadores de moléstias infectocontagiosas, juntando, ainda,

os atestados médicos de sanidade física e mental.

22)  Comprovar,  mensalmente,  o  recolhimento  de  todos  os  encargos  sociais  e

previdenciários, e, quando solicitado, a regularidade da situação dos empregados,

mediante a apresentação de fichas de registros, carteiras profissionais,  folhas de

pagamento  ou  quaisquer  outros  documentos  legalmente  exigíveis  relativos  aos

mesmos.

23)  Comprovar  mensalmente,  através  de  declaração  (relação)  devidamente

assinada por cada funcionário, que foi beneficiado com o seu transporte até o local

de trabalho, quer seja, por vale-transporte, transporte da empresa ou outra forma

adotada pela empresa.

24) Zelar pela disciplina de seus empregados, os quais deverão obedecer, dentre

outras normas comuns, as seguintes:

a)  É  vedado  qualquer  tipo  de  jogo,  bem  como  a  venda  de  rifas  e  bilhetes,  a

circulação de listas e pedidos de qualquer natureza, bem como a comercialização de

qualquer mercadoria;

b) É vedada a permanência dos empregados nas dependências do órgão no qual

prestam serviços antes ou depois do horário de trabalho;

c)  É  vedado aos  empregados  utilizar  ou  colocar  em funcionamento  máquinas e

aparelhos  de  propriedade  da  CONTRATANTE,  abrir  armários  ou  gavetas  ou

invólucros de qualquer espécie, sem autorização de quem de direito;

d)  É vedado o  consumo ou guarda de bebidas alcoólicas  nas dependências  da

CONTRATANTE.

II - Da CONTRATANTE

a)  Comunicar  à  CONTRATADA,  imediatamente  e  por  escrito,  toda  e  qualquer

irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução do contrato,

assinando-lhe prazo para que a regularize,  sob pena de serem-lhe aplicadas as

sanções legais e contratualmente previstas;
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b) Promover o recebimento provisório e o definitivo dos serviços contratados nos

prazos fixados;

c) Fiscalizar a execução do contrato, através de agente previamente designado, do

que se dará ciência à CONTRATADA;

d)  Assegurar  ao  pessoal  da  CONTRATADA acesso  às  instalações  para  a  plena

execução do contrato;

e) Efetuar o pagamento no devido prazo fixado na Cláusula Sexta deste contrato.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais, ou ainda, o atraso

injustificado  na  execução  do  objeto,  sujeitará  o  CONTRATADO  às  penalidades

previstas no artigo 38 do Decreto Estadual nº 45.902/12, em conformidade com os

artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber:

I - ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à conduta

do fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas,

e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção;

II  -  MULTA MORATÓRIA,  pelo  atraso injustificado na execução do contrato,  nos

seguintes percentuais:

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor

do serviço não realizado;

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço não realizado, no caso de atraso

superior a 30 (trinta) dias;

III - MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20%

(vinte por cento) sobre o valor do serviço não realizado, ou entrega do objeto com

vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou

diminuam-lhe o valor, ou, ainda, fora das especificações contratadas;

IV  -  SUSPENSÃO  TEMPORÁRIA  DE  PARTICIPAÇÃO  EM  LICITAÇÃO  E

IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL,

nos termos e prazos do art. 6º, da Lei Estadual nº 13.994/01, c/c o art. 47 do Decreto

Estadual no 45.902/12;

V - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A
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ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  ESTADUAL,  enquanto  perdurarem  os  motivos

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua ação omissão, e depois

de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;

VI  -  o  valor  da  multa  aplicada,  será  retido  dos  pagamentos  devidos  pela

Administração  ou  cobrado  judicialmente,  podendo  ainda  ser  pago  pela

CONTRATADA à CONTRATANTE no prazo de 2 (dois) dias úteis;

VII  -  as  penalidades  de  advertência  e  multa  serão  aplicadas  de  ofício  ou  por

provocação dos órgãos de controle,  pela autoridade expressamente nomeada no

contrato.

VIII - a pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções,

conforme disposto no § 4o, do art. 38, do Decreto estadual no 45.902/12;

§ 1º Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por

motivo de força maior ou caso fortuito.

Consideram-se motivos de força maior  ou  caso fortuito:  atos de inimigo público,

guerra,  revolução,  bloqueios,  epidemias,  fenômenos  meteorológicos  de  vulto,

perturbações civis, ou acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável

de qualquer das partes contratantes;

§ 2º Findo o processo punitivo, caso a CONTRATADA não tenha nenhum crédito

para pagamento em seu favor para o devido desconto, não será efetivado nenhum

pagamento até que a CONTRATADA comprove a quitação da penalidade aplicada.

§ 3º A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou

em parte,  quando  o  atraso  na  entrega  do  bem for  devidamente  justificado  pela

CONTRATADA  e  aceito  pela  CONTRATANTE,  que  fixará  novo  prazo,  este

improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.

§ 4º Poderá a CONTRATADA ser incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos

de  Licitar  e  Contratar  com  a  Administração  Pública  Estadual  –  CAFIMP, após

processo administrativo conclusivo pela aplicação da sanção, quando a sua conduta

se enquadrar nas situações previstas nos artigos 45 e 46, do Decreto Estadual no

45.902/12;
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização e o acompanhamento da execução deste contrato será exercida pelo

Almoxarife do 47º BPM a qual competirá velar pela perfeita execução do pactuado,

em conformidade com o previsto no edital, na proposta da CONTRATADA e neste

instrumento. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade

na execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência ao CONTRATANTE do

sucedido,  fazendo-o  por  escrito,  bem  assim  das  providências  exigidas  da

CONTRATADA para  sanar  a  falha  ou  defeito  apontado.  Todo  e  qualquer  dano

decorrente  da  inexecução,  parcial  ou  total,  do  contrato,  ainda  que  imposto  a

terceiros, será de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

§  1º  A  fiscalização  de  que  trata  esta  cláusula  não  exclui  e  nem  reduz  a

responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou

desconformidades havidas na execução do ajuste.

§ 2º O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte,  os

serviços ora contratado, caso os mesmos afastem-se das especificações do edital,

seus anexos e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA

O presente contrato vigorará a partir de 01 de novembro de 2015, pelo período de

12  (doze)  meses,  podendo  ser  prorrogado  por  períodos  sucessivos,  desde  que

mantidas condições vantajosas para a CONTRATANTE, nos termos que estabelece

o inciso II do art.  57 da Lei Federal no 8.666/93, por meio de Termo Aditivo, por

acordo entre as partes e devidamente justificada a prorrogação, desde que não haja

manifestação em contrário pelas partes, com antecedência mínima de 90 (noventa)

dias  corridos,  por  parte  da  CONTRATADA  e  a  qualquer  tempo  por  parte  da

CONTRATANTE.

Parágrafo  Único.  O  presente  contrato,  durante  seu  período  de  vigência,  poderá

sofrer  alterações,  bem  como  acréscimos,  prorrogações  e  supressões,  mediante

Termo Aditivo, nos termos do artigo 57, inciso II e § 1ºo do artigo 65, ambos da Lei
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Federal nº 8.666/93, conforme o previsto na mesma lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA CONTRATUAL

12.1.  A execução  plena  deste  contrato  pela  CONTRATADA está  garantida  pela

quantia de R$ 2.950,00 (dois mil e novecentos e cinquenta reais) e correspondente a

5%  (cinco  por  cento)  de  seu  valor  total,  dentre  as  modalidades  de  garantias

previstas no art.  56 da Lei  Federal  no 8.666/93, a ser prestada no momento da

assinatura deste termo de contrato.

12.2.  Na  hipótese  de  prorrogação  ou  aditamento  do  contrato,  reserva-se  a

CONTRATANTE o direito de exigir reforço da garantia.

12.3. A garantia será devolvida à CONTRATADA após a execução deste contrato,

quando forem as obrigações consideradas cumpridas em todos os termos deste

instrumento e seus aditamentos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Das decisões proferidas pela Administração caberão:

I - Recurso, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do

ato, nos casos de aplicação das penas de advertência, suspensão temporária, multa

ou rescisão do contrato;

II  - Representação, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da

decisão, de que não caiba recurso hierárquico;

III  -  Pedido de Reconsideração,  por  escrito,  no  prazo de 10 (dez)  dias úteis  da

intimação do ato.

Parágrafo Único. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de

quem praticou o ato ocorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5

(cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à

autoridade competente, devendo, neste caso a decisão ser proferida no prazo de 5

(cinco)  dias  úteis,  contados  do  recebimento  do  processo,  sob  pena  de

responsabilidade.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente total ou parcialmente nos casos

previstos  nos incisos  I  a  XII  e  XVII  do  artigo  78 da Lei  Federal  nº  8.666/93,  e

amigavelmente nos termos do artigo 79, inciso II,  combinado com o artigo 78 da

mesma Lei.

Parágrafo  Único.  Na  hipótese  de  a  rescisão  ser  procedida  por  culpa  da

CONTRATADA,  fica a CONTRATANTE autorizada a reter  os créditos a que tem

direito, até o limite do valor dos prejuízos comprovados.

CLÁUSULA  DÉCIMA  QUINTA  -  DA  REPACTUAÇÃO  DE  PREÇOS  DOS

CONTRATOS

15.1 - Será admitida a repactuação dos preços dos serviços contratados, desde que

seja observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data da proposta, ou da

data do orçamento a que a proposta se referir, ou da data da última repactuação;

15.1.1 - Será adotada como data do orçamento a que a proposta se referir, a data do

acordo,  convenção,  dissídio  coletivo  de  trabalho  ou  equivalente,  que  estipular  o

salário  vigente  à  época  da  apresentação  da  proposta,  vedada  a  inclusão,  por

ocasião  da  repactuação,  de  antecipações  e  de  benefícios  não  previstos

originariamente;

15.1.2 - Se a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-

base diferenciadas, a data inicial para a contagem da anualidade será a data-base

da categoria profissional que represente a maior parcela do custo de mão de obra da

contratação pretendida;

15.1.3  -  Em caso  de  modificação  da Convenção  Coletiva  de  Trabalho (CCT),  a

CONTRATADA deverá encaminhá-la  à CONTRATANTE,  no prazo máximo de 30

(trinta) dias, contados da publicação da CCT, para as adequações contratuais;

15.1.4 - Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a

partir da data da última repactuação ocorrida;
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15.1.5  -  As  repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA,  no

prazo  máximo  de  30  dias,  da  data  base  para  a  repactuação,  acompanhada  de

demonstração  analítica  da  alteração  dos  custos,  por  meio  de  apresentação  da

planilha de custos e formação de preços e do novo acordo ou convenção coletiva

que fundamenta a repactuação;

§ 1º É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos

na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento

legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva;

§ 2º Quando da solicitação da repactuação, esta somente será concedida mediante

negociação entre as partes, considerando-se:

I - os preços praticados no mercado e em outros contratos da Administração;

II - as particularidades do contrato em vigência;

III - o novo acordo ou convenção coletiva das categorias profissionais;

V - a nova planilha com a variação dos custos;

VI  -  indicadores  setoriais,  tabelas  de  fabricantes,  valores  oficiais  de  referência,

tarifas públicas ou outros equivalentes; e

VII - a disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante.

§ 3º A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de

sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de

variação dos custos.

§ 4º No caso de repactuação, será lavrado Termo Aditivo ao contrato vigente.

§ 5º O prazo referido no § 3º ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir

os  atos  ou  apresentar  a  documentação  solicitada  pela  CONTRATANTE  para  a

comprovação da variação dos custos.

15.1.6  -  Os  novos  valores  contratuais  decorrentes  das  repactuações  terão  suas

vigências iniciadas observando-se o seguinte:

I - a partir da assinatura do Termo Aditivo;

II - em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem

de periodicidade para concessão das próximas repactuações; ou

III - em data anterior à repactuação, exclusivamente quando a repactuação envolver

revisão do custo de mão de obra e estiver vinculada a instrumento legal, acordo,

convenção  ou  sentença  normativa  que  contemple  data  de  vigência  retroativa,
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podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido,

assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras;

§ 1º No caso previsto no inciso III,  o pagamento retroativo deverá ser concedido

exclusivamente para os itens que motivaram a retroatividade, e apenas em relação à

diferença porventura existente.

§  2º  A Administração  deverá  assegurar-se  de  que  os  preços  contratados  são

compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade

da contratação mais vantajosa.

§  3º  A Administração  poderá  prever  o  pagamento  retroativo  do  período  que  a

proposta  de  repactuação  permaneceu  sob  sua  análise,  por  meio  de  Termo  de

Reconhecimento de Dívida.

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o período que a proposta permaneceu sob a

análise da Administração será contado como tempo decorrido para fins de contagem

da anualidade da próxima repactuação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

I - A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA

não importará, de forma alguma, em alteração contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE providenciará a publicação deste contrato na Imprensa Oficial em

forma resumida, em obediência ao disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei

Federal no 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro de Belo Horizonte/MG para dirimir quaisquer dúvidas na aplicação

deste contrato, em renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é

lavrado este contrato que, depois de lido e achado de acordo, será assinado pelas

partes  contratantes  e  pelas  testemunhas  abaixo,  dele  extraídas  as  necessárias

cópias que terão o mesmo valor original.

Muriaé, 26 de outubro de 2015.

_______________________________________________
(a) CLÁUDIO NAZÁRIO DA SILVA MACHADO, TEN CEL PM

CONTRATANTE

_____________________
(a) LUIZ CARLOS DA SILVA

CONTRATADA

_________________________________________________
(a) FABIO SERGIO TANCREDI BRANDÃO JUNIOR, 2º SGT PM

ID: M7465837  CPF: 004.441.257-60

,
_________________________________

(a) PATRÍCIA BATISTA PEREIRA DA SILVA
ID: MG11946449 CPF: 05252812667
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