
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO• IPAM 

TERMO DE CONTRATO n. 015/201/PROGERJlPAM 

Contratação de empresa especializada no Ramo, para a 
execução dos serviços de vigilância patrimonial armada 
noturna e diurna objetivando em atender aos postos 
especificados doravante no contrato, que firma entre si o 
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do 
Município de Porto Velho - RO e, do outro lado à empresa 
IMPACTUAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA para os 
fins que especificam. 

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - IPAM, Autarquia Municipal, 
pessoa jurídica de Direito Público Interno. devidamente inscrito no CNPJ n.° 
34.481.604/0001-71, Com sede a Rua Dr. Antônio Lourenço Pereira Lima, n.° 2760 
- bairro Embratel, Porto Velho - RO, neste ato representado por seu Presidente, 
Sr. JOSÉ CARLOS COURI, RG n. 351454 SSP-MG e CPF n. 193.864.436-00. 

CONTRATADA: IMPACTUAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - LTDA, Pessoa 
Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNJPJ sob n.10.585.532/0001-91, com sede 
à Rua Mano Quintana, n. 5057, Bairro Rio Madeira, Conjunto Alphaville - CEP 
76.821-454, Porto Velho/RO, neste ato representado por seu Presidente, Sra. 
VALDINEIA FERNANDES, portadora da Carteira de Identidade n. 1.137.837 - 
SSP/MS e inscrito no CPF sob n. 681.569.282-53. 

Resolvem celebrar o presente CONTRATO de prestação de serviços, referente ao 
Pregão Eletrônico n°. 011/2015/IPAM, com fundamento nas Leis n°. 10.520 de 
17/07/2002 e, subsidiariamente aos dispositivos da Lei n°. 8.666 de 21/06/1993, e 
demais normas legais pertinentes à matéria, relativo aos procedimentos constantes 
dos autos do Processo Administrativo n°. 903/2015/IPAM, que se regerá pelas 
as Cláusulas e condições seguintes: 

DO OBJETO 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Prestação dos Serviços de Vigilância armada noturna e 
diurna, prestados nas dependências do IPAM e executados 24 (vinte e quatro) 
horas por dia, 07 (sete) dias por semana, para atender as necessidades do 
CONTRATANTE, conforme especificado abaixo: 

1 

e 

r 02 

QUANT. 

02 

UNID ESPECII9CAÇAO 

POSTO 

POSTO 12 HORAS NOTURNO 10h ás 06?, 

ENDEREÇO 

Or. Lourenço Antonio Pereira Lima. 
n. 2.750, 2774 e 2760, Bairro 
Embratel, Porto Velho— RO. 

12 HORAS DIURNAS 06h às 18h. 
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Parágrafo Único - integram o presente contrato os documentos constantes dos 
autos do processo administrativo n. 903/2015, em especial os seguintes 
documentos: 

a) Parecer n. 1266/2015/PROGER/IPAM; 

b) Termo de Referência n. 02712015/COTEC/IPAM; 

c) Proposta de Preços da Contratada, fls. 433 a 440; 

DO PREÇO 
CLÁUSULA SEGUNDA: O Valor global contratado é de R$ 437.999,04 
(Quatrocentos e trinta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e quatro 
centavos) considerando o prazo de vigência do contrato, conforme valores unitários 
discriminados abaixo: 

QIJANT VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 
(POSTO) MENSAL (POSTO) 

VALOR TOTAL 
CONTRATADO PARA 

12 MESES 

POSTO DIURNO 02 

POSTO 
NOTURNO 02 

R$ 8.158,10 

R$ 10.091,86 

R$ 16.316.20 

R$ 20.183,72  

R$ 195.794,40 

R$ 242.204,64 

R$ 437.999,04 1 

DA DESPESA 
CLÁUSULA TERCEIRA - A despesa orçamentária da execução deste contrato 
correrá à conta de dotação orçamentária específica, sendo o Programa de 
Trabalho n. 09122000072001 - Administração da Unidade Natureza da Despesa 
da Atividade 3390397700001066 - Serviços de Terceiros - Vigilância Ostensiva. 
conforme Nota de Empenho Global n. 842, de 20.11.2015. 

§10. A despesa para os exercícios subseqüentes, quando for o caso, serão 
alocadas à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser 
consignada ao IPAM, pela Lei Orçamentária Anual. 

DO INICIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
CLAUSULA QUARTA - Os serviços iniciar-se-ão no prazo máximo de até cinco 
dias contados da emissão da Ordem de Serviços da Contratante. 

DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 
CLÁUSULA QUINTA - O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, 
contado da data da sua assinatura.

I
- - 

ovJ 1 

§11. O presente contrato será prorrogado, mediante termo aditivo, a cada 12 (doze) 
meses, até o limite de 60 (sessenta) meses, caso sejam observados os requisitos 
abaixo enumerados de forma simultânea e desde que autorizado formalmente pela 
autoridade competente: 

a) Os serviços forem prestados regularmente ao longo da vigênca do contrato; 

Rua Da-. Antonio Pereira Lima, 2760, Bairro Embratel. CEP 76820.81 rio velho-RO 2 
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b) o CONTRATADO não tenha sofrido qualquer punição; 
c) a Administração mantenha interesse na realização do serviço; 
d) O Valor do contrato permaneça economicamente Vantajoso para a 
Administração; 
e) o CONTRATADO manifeste, expressamente, interesse na prorrogação. 

§20  A eficácia do presente contrato fica atrelada à publicação de seu extrato no 
Diário Oficial do Município de Porto Velho - DOM, pela CONTRATANTE. 

DA GARANTIA 
CLÁUSULA SEXTA - O CONTRATADO deverá apresentar à Administração da 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data do 
protocolo de entrega da via do contrato assinada, o comprovante de prestação de 
garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor anual 
atualizado do contrato, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida 
pública, seguro-garantia ou fiança bancária; 

§10. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o 
pagamento de: 

a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas; 
b) prejuízos causados á administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do contrato; 
c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao CONTRATADO; 
e 
d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não 
honradas pelo CONTRATADO. 

§20. Não serão aceitas garantias na modalidade seguro-garantia em cujos termos 
não constem expressamente os eventos indicados nas letras "a" até "d" do §10  
desta cláusula; 

§3°. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada, em conta específica com correção 
monetária, em favor do IPAM. 

§40. A garantia na modalidade fiança-bancária deverá ser apresentada conforme o 
modelo constante do Anexo Edital do Pregão Eletrônico n° 11/2015/CPL/IPAM; 

§50. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por 
dia de atraso, até o máximo de 2,1% (dois inteiros e um décimo por cento); 

§60. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a 
retenção dos pagamentos devidos ao CONTRATADO, até o limite de 5% (cinco por 
cento) do valor anual do contrato, a titulo de garantia, a serem depositados, com 
correção monetária, em favor do IPAM; 

Rua Dr. Antonio Pereira Lima, 2760, Bairro Embratel. CEP 76820.9 O Porto Velho-RO 3 
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§70. O garantidor deverá declarar expressamente que tem plena ciência dos 
termos do Edital e das Cláusulas Contratuais; 

§80. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo 
instaurado pelo IPAM com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções ao 
CONTRATADO; 

§91. Será considerada extinta a garantia: 

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o 
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, 
acompanhada de declaração da Administração, mediante termo 
circunstanciado, de que o CONTRATADO Cumpriu todas as cláusulas do 
contrato; 

b) com a extinção do contrato. 

§10. Haverá a isenção de responsabilidade da garantia pela CONTRATADA, 
ocasião em que a CONTRATANTE não executará a garantia se ocorrer de uma ou 
mais das seguintes hipóteses: 

a) caso fortuito ou força maior; 
b) alteração, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das obrigações 
contratuais; 
o) descumprimento das obrigações pelo CONTRATADO decorrentes de atos ou 
fatos praticados pela Administração; 
d) atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração. 

§11. Caberá à própria CONTRANTE apurar a isenção da responsabilidade prevista 
nos parágrafos não sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado 
pelo IPAM. 

§12. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade 
que não as previstas neste item. 

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
CLAUSULA SÉTIMA - O pagamento será efetuado mensalmente, em moeda 
corrente nacional até o 150  dia útil, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura dos 
serviços executados pela contratante e após o atendimento as normas 
regulamentadas em Lei, a qual deverá estar devidamente atestada pelo setor 
responsável pelo recebimento dos serviços e observado o cumprimento integral 
das disposições contidas neste Edital. 

§10. Na Nota Fiscal deverá constar o Banco, agência e número da conta-corrente 
do licitante onde será realizado o crédito correspondente ao pagamento do objeto 
desta licitação. 

44 Rua Dr. Antonio Pereira Lima, 2760, Bairro Embratel. CEP 76.81fl Porto Velho-RO 
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§20  Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, àquela será devolvida ao Contratado, pelo responsável, e o pagamento 
ficará pendente até que o Contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ânus para o 
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho - 
IPAM. 

§31. O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de 
Porto Velho - IPAM não pagará juros de mora por atrasos de pagamentos em 
decorrência de conduta exclusiva da Contratada. 

§41. Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o 
documento de cobrança, prova de regularidade perante as receitas federal, 
estaduais e municipais, além de regularidade com o FGTS e Justiça do Trabalho 
(certidão negativa); 

§50. Mensalmente, para fins de pagamento, a contratada deverá apresentar 
também: 

a) Apresentar comprovante de regularidade trabalhista, constatada através da 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

b) Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social; Relação dos 
Trabalhadores no Arquivo SEFIP; Recibo de Pagamento de Salário; Pedido 
de Dispensa de Vale Transporte. 

§60. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou 
crédito existente no Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do 
Município de Porto Velho - IPAM, em favor em favor da empresa vencedora. Caso 
a mesma seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será 
cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessário. 

§70. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

§81. Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, o Instituto fica 
obrigado a atualizar os valores do débito, tendo por base a data do adimplemento 
da obrigação até o efetivo pagamento. Serão calculados por meio da aplicação da 
seguinte fórmula: 

EM= 1 x N x VP 
Onde: 
EM: Encargos moratórias; 
N: Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento: 
vP: Valor da parcela em atraso: 
1: Índice de compensação financeira = 0.00016438, assim, apurado: 
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§90. A devolução de nota fiscal/fatura não aprovada pela CONTRATANTE, em 
hipótese alguma servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a 
execução dos fornecimentos ou deixe de pagar os salários devidos a seu 
empregado ou fornecedores. 

§10. A CONTRATANTE poderá sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou 
em parte, nos seguintes casos: 

a) Execução indevida dos serviços: 
b) Existência de qualquer débito para com o IPAM; 
c) Existência de débitos para com terceiros, relacionados com os serviços 

contratados, e que possam pôr em risco seu bom andamento ou causar 
prejuízos materiais ou morais ao IPAM: 

d) Descumprimento de qualquer obrigação legal relacionada ao objeto deste 
ajuste. 

DO REAJUSTE E DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 
CLAUSULA OITAVA - Os valores inicialmente contratados não admitem reajuste, 
pela natureza dos serviços, podendo ser repactuados, desde que observado o 
interregno mínimo de 01 (um) ano, tendo como data base o orçamento ao qual a 
proposta contratada se vincula. 

§11. A repactuação para reequilíbrio dos valores ora contratados em razão de 
novo acordo, dissídio ou convenção coletiva deve repassar integralmente o 
aumento de custos da mão de obra decorrente desses instrumentos. 

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

- da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento 
convocatório, em relação aos custos com a execução do serviço decorrentes 
do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à 
execução do serviço; ou 

II - da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou 
equivalente, vigente à época da apresentação da proposta, quando a variação 
dos custos for decorrente da mão-de-obra e estiver vinculada às datas-base 
destes instrumentos. 

§30. Nas repactuaçôes subseqüentes à primeira, a anualidade será contada a 
partir da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação. 

§40. As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, 
acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de 
apresentação da planilha de custos e formação de preços ou do novo acordo 
convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação, conforme for a 
variação de custos objeto da repactuação. 

Rua Dr. Antonio Pereira Lima, 2760, Bairro Embratel. CEP  
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1. 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. 

II. Quando da solicitação da repactuação para fazer jus a variação de custos 
decorrente do mercado:  esta somente será concedida mediante a 
comprovação pelo contratado do aumento dos custos, considerando-se: 

a) os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração: 
b) as particularidades do contrato em vigência; 
c) a nova planilha com variação dos custos apresentada; 
d) indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, 
tarifas públicas ou outros equivalentes; e 
e) a disponibilidade orçamentária do árgão ou entidade contratante. 

III. 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. 

IV. O prazo referido no inciso III ficará suspenso enquanto a contratada não 
cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela contratante para 
a comprovação da variação dos custos. 

V. O órgão ou entidade contratante poderá realizar diligências para conferir a 
variação de custos alegada pela contratada. 

VI. As repactuações a que o contratado fizer jus e não forem solicitadas durante 
a vigência do contrato, serão objeto de preclusão com a assinatura da 
prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato. 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

CLÁUSULA NONA - Cabe ao CONTRATANTE: 

1. permitir o acesso dos empregados do CONTRATADO às suas dependências 
para a execução do serviço; 

II. prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser 
solicitados pelo representante ou preposto do CONTRATADO; 

III. promover a alocação inicial dos postos de trabalho e devidos ajustes; 
IV. colocar à disposição dos empregados do CONTRATADO local para a guarda 

de uniforme e outros pertences necessários ao bom desempenho dos 
serviços; 

V. efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços, desde que 
cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato; 

VI. exercer a fiscalização dos serviços prestados, por servidores designados para 
esse fim; 

VII. comunicar oficialmente ao CONTRATADO quaisquer falhas verificadas no 
cumprimento do contrato: 

Rua Dr. Antonio Pereira Lima, 2760, Bairro Embratel. CEP 7682 
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VII1 exigir crachá de acesso às dependências do CONTRATANTE, de uso 
obrigatório pelos empregados do CONTRATADO; 

IX. observar o cumprimento dos requisitos de qualificação profissional exigidos 
nas especificações técnicas e nas atribuições, solicitando ao CONTRATADO 
as substituições e os treinamentos que se verificarem necessários. 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
CLÁUSULA DÉCIMA - Cabe ao CONTRATADO o cumprimento das seguintes 
obrigações: 

1. responder, nos prazos legais, em relação aos seus funcionários, por todas 
as despesas decorrentes da execução do serviço e por outras correlatas, 
tais como salários, seguros de acidentes, indenizações, tributos, vale-
refeição, vale transporte, uniformes, crachás, equipamentos de proteção 
individual - EPIs e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas 
pelo Poder Público ou por Acordo ou Convenção Coletiva que se aplique à 
categoria funcional contratada; 

II. respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de 
acesso ás dependências do CONTRATANTE: 

III. responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos 
bens do CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, decorrente de sua culpa ou 
dolo, durante a execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo esta 
responsabilidade da fiscalização ou acompanhamento pelo 
CONTRATANTE: 

IV. comunicar à Administração do CONTRATANTE qualquer anormalidade 
constatada e prestar os esclarecimentos solicitados; 

V. manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de 
habilitação exigidas no Edital do Pregão Eletrônico n.° 
011/2015/CPLJlPAM; 

VI. apresentar, sempre que solicitada pela Administração do CONTRATANTE, 
os comprovantes dos seguintes fatos: pagamento de salários e benefícios 
dos empregados: recolhimento dos encargos sociais e, com objetivo de 
comprovar situação de regularidade junto ao Ministério do Trabalho - 

Delegacia Regional do Trabalho, recibos do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados - CAGED, nos termos da Lei n° 4.923/65, 
bem como cópia da carteira de trabalho e previdência social dos 
empregados admitidos no período, documentação rescisória completa e 
recibos de pagamento dos empregados demitidos no período; 

VII. fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação 
do serviço, com o intento de verificar as condições em que o serviço está 
sendo prestado; 

VIII. arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por 
seus empregados quando da execução do serviço objeto deste contrato: 

IX. refazer os serviços que, a juízo do representante do CONTRATANTE, não 
forem considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no 
preço contratado; 

X. manter seus empregados sob as normas disciplinares do CONTRATANTE, 
substituindo, no prazo máximo de 24 (vinte Re quatro) horas após 

áy 
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notificação, qualquer um que seja considerado inconveniente pelo 
representante do CONTRATANTE; 

Xl.	 recrutar, selecionar e encaminhar ao CONTRATANTE os empregados 
necessários à realização dos serviços, de acordo com a qualificação 
mínima exigida no Edital de Pregão Eletrônico n.° 011/2015/CPL/IPAM; 

XII. manter os seus empregados devidamente identificados por crachá e 
uniforme; 

XIII. cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com a 
unidade responsável pela fiscalização do contrato, adotando as 
providências requeridas relativas à execução dos serviços pelos 
empregados; 

XIV. administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados; 
XV. assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 

atendimento dos seus empregados acidentados ou acometidos de mal 
súbito, por meio do preposto; 

XVI. instruir os seus empregados, quanto à prevenção de acidentes e de 
incêndios; 

XVII. registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu 
pessoal, bem como as ocorrências havidas, permitindo ao 
CONTRATANTE o acesso ao controle de freqüência; 

XVIII. cuidar da disciplina e da apresentação pessoal dos seus empregados; 
XIX. encaminhar ao CONTRATANTE, com antecedência de 30 (trinta) dias, 

relação de empregados que fruirão férias no período subseqüente, assim 
como daqueles que irão substituí-los; 

XX. fornecer 2 (dois) uniformes para cada funcionário, semestralmente, 
sujeitos à aprovação do CONTRATANTE ou conforme dispuser a CCT da 
categoria, sem que este valor seja repassados a seus empregados; 

XXI. manter sede, filial ou escritório em Porto Velho (RO) com capacidade 
operacional para receber e solucionar qualquer demanda da 
Administração, bem como realizar todos os procedimentos pertinentes à 
seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários; 

XXII. O CONTRATADO deverá comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias, a 
contar do início da prestação dos serviços, o cumprimento da obrigação 
disposta na letra "u" desta cláusula; 

XXIII. fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de 
segurança recomendados pelas normas regulamentares, quando for o 
caso, afastando do serviço aqueles empregados que se negarem a usá-
los, quando exigido pelas normas de segurança do Trabalho; 

XXIV. responsabilizar-se pelo transporte do seu pessoal até as dependências do 
IPAM, por meio próprio ou mediante vale-transporte, inclusive em casos de 
paralisação dos transportes coletivos, bem como nas situações em que se 
faça necessária a execução dos serviços em regime extraordinário; 

XXV. providenciar, para todos os empregados, no prazo de 60 (sessenta) dias, a 
contar do início da prestação dos serviços, cartão-cidadão ou outro cartão 
equivalente; visando possibilitar a consulta e recebimentos de benefícios 
sociais, expedido por órgão/entidade federal responsável; 

XXVI. providenciar, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do inicio da 
prestação dos serviços, junto ao INSS, senha p. 'dos os empregados 
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com o objetivo de acessar o Extrato de Informações Previdenciárias pela 
Internet; 

XXVII. efetuar o pagamento mensal dos empregados em agência bancária 
localizada em Porto Velho (RO); 

XXVIII. pagar os salários de seus empregados, bem como recolher, no prazo 
legal, os encargos sociais devidos, exibindo, sempre que solicitado, as 
comprovações respectivas; 

XXIX. selecionar e treinar adequadamente os empregados alocados á prestação 
dos serviços, observando a comprovação dos atestados de boa conduta e 
de idoneidade moral; 

XXX. sujeitar-se ás demais condições descritas nas Especificações Técnicas 
descritas no Termo de Referência e no Edital de Licitação que originou o 
presente contrato; 

XXXI. substituir, no prazo de até 24 horas, equipamento que apresente qualquer 
tipo de defeito ou vício, com exceção dos armamentos, que deverão ser 
substituídos imediatamente. 

§11. São de responsabilidade do CONTRATADO, ainda, as seguintes obrigações: 

i. todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 
legislação social e trabalhista em vigor, que deverão ser saldados pelo 
CONTRATADO na época própria, vez que os seus empregados não 
manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 

ii. todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica 
de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vitimas 
os seus empregados durante a execução deste contrato, ainda que 
acontecido em dependência do CONTRATANTE; 

iii. todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal 
relacionada á execução deste contrato, originariamente ou vinculada por 
prevenção, conexão ou continência; 

iv. encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação. 

§20. A inadimplência do CONTRATADO com referência aos encargos citados nesta 
cláusula anterior não transfere a responsabilidade por seu pagamento à 
Administração do CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato, 
devendo o CONTRATADO observar ainda: 

1. providenciar o crachá de acesso às dependências do IPAM, de uso 
obrigatório pelos funcionários do CONTRATADO; 

II. Somente poderão ter acesso ao IPAM os funcionários da CONTRATADA 
devidamente identificados; 

iii. Os empregados do CONTRATADO devem tratar com zelo e urbanidade os 
funcionários e usuários dos serviços prestados pelo IPAM, recebendo 
orientações do Preposto para tanto; 

IV. Os empregados do CONTRATADO não estão autorizados a divulgar ou 
prestar informações aos usuários dos serviços prestados pelo IPAM, 
devendo orientá-los a procurar um servidor, dentro do horário de 
expediente; 
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V. Os empregados do CONTRATADO devem manter registro de ocorrências, 
em livro próprio, onde consignarão todas as situações que mereçam 
anotação, livro este que deverá ficar acessível ao fiscal do contrato ou à 
Administração do IPAM, quando solicitado; 

VI. se for necessário:  e a critério do CONTRATANTE, poderá ser solicitada a 
execução dos serviços em dias e horários distintos dos estabelecidos 
originalmente, desde que comunicado previamente ao CONTRATADO, 
podendo, nesse caso, haver compensação entre a carga horária semanal 
estabelecida e aquela prevista no dissídio da categoria envolvida; 

VII. o CONTRATADO deverá, 2 (dois) dias úteis antes de iniciar seus 
trabalhos, encaminhar à FISCALIZAÇÃO relação nominal de todos os seus 
funcionários que trabalharão nas dependências do IPAM,com a devida 
qualificação exigida, contendo nome completo, cargo ou função, horário do 
posto de trabalho, RG e CPF; 

VIII. Em nenhuma hipótese será permitido o acesso de funcionários não 
inclusos na relação mencionada nesta cláusula: 

IX. sempre que houver necessidade, a atualização da mencionada lista de 
nomes deverá ser formalmente providenciada junto à FISCALIZAÇÃO. 

§31  São expressamente vedadas ao CONTRATADO: 

a) a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia 
autorização da Administração do CONTRATANTE; 

b) a subcontratação para a execução do objeto deste contrato; 

DA FISCALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL, 
TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Durante a vigência deste contrato a execução 
do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo CONTRATANTE, por meio de 
servidor ou Comissão devidamente designado pela Autoridade Competente para 
tanto, permitida a assistência de terceiros. 

§10. Durante a vigência deste contrato, o CONTRATADO deve manter preposto, 
aceito pela Administração do CONTRATANTE, para representá-lo sempre que for 
necessário. 

§20. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao responsável 
pela fiscalização do contrato, designado para este fim. 

§31. Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, 
trabalhistas e previdenciárias, o CONTRATADO deverá: 

1. entregar, juntamente com a Nota Fiscal, ao setor responsável pela 
fiscalização do contrato, as cópias autenticadas em cartório ou cópias 
simples acompanhadas de originais para conferência pelo servidor que as 
receber - dos seguintes documentos: 

\,-A 
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b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e 
à Dívida Ativa da União; 

c) Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Federal, Estadual e 
Municipal de seu domicilio o sede; 

d) Certidão de Regularidade do FGTS-CRF: 

II. entregar, no prazo de 15 (quinze) dias, quando solicitado pelo fiscal do 
contrato: 

a) Extratos de Informações Previdenciárias e de depósitos do Fundo de 
Garantia e Tempo de Serviço - FGTS de seus empregados, bem 
como quaisquer outros documentos que possam comprovar a 
regularidade trabalhista e fiscal do CONTRATADO; 

III. apresentar, até 10 (dez) dias após o último mês de prestação dos serviços 
(extinção ou rescisão do contrato), a documentação adicional abaixo 
relacionada, acompanhada de cópias autenticadas em cartório - ou cópias 
simples acompanhadas de originais para conferência pelo servidor que as 
receber: 

a) termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados 
prestadores de serviço, devidamente homologados, quando exigível 
pelo sindicato da categoria; 

b) guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, 
referentes às rescisões contratuais, quando ocorrerem durante a 
vigência deste contrato ou ao final do mesmo: 

c) extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do 
FGTS de cada empregado demitido. 

IV. As inconsistências ou dúvidas, verificadas nas documentações entregues 
relacionadas nos subitens desta cláusula terá o prazo máximo de 7 (sete) 
dias corridos, contados a partir do recebimento da diligência pelo 
CONTRATADO, para serem formal e documentalmente esclarecidas. 

V. Uma vez recebida a documentação mencionada nesta cláusula, o fiscal do 
contrato deverá apor a data de entrega ao IPAM e assiná-la. 

VI. O descumprimento reiterado das disposições acima e a manutenção do 
CONTRATADO em situação irregular perante as obrigações fiscais, 
trabalhistas e previdenciárias implicarão rescisão contratual, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades e demais cominações legais. 

VII. Caso o CONTRATADO não honre com os encargos sociais, trabalhistas e 
fiscais concernentes a este contrato, fica o CONTRATANTE autorizado a 
reter o valor da fatura em favor dos empregados, que deverá ser depositado 
judicialmente ou pagos diretamente pelo IPAM com a participação 
Procuradoria Geral do IPAM ou do Ministério Público do rabalho. 
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DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- O presente contrato poderá ser alterado nos 
casos previstos no art. 65 da Lei n.° 8.666/93, desde que haja interesse do 
CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

§10. O CONTRATADO fica obrigado a aceitar os acréscimos e supressões ao 
presente contrato, na forma e limite previstos na Lei 8.666./93. 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
CLAUSULA DECIMA QUARTA - Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou 
condições do presente Edital serão aplicadas as penalidades previstas no artigo 70  
da Lei 10.520/2002, artigos 86 e 87 da Lei n.° 8.666/93, aplicando-se também as 
seguintes sanções administrativas, garantido sempre o cumprimento dos princípios 
da ampla defesa e do contraditório: 

a) Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá aplicar 
as seguintes penalidades, sem prejuízo das sanções legalmente 
estabelecidas; 

b) Advertência; 

c) Multas: 

- No caso de não cumprimento dos prazos para assinatura do contrato ou de 
inicio dos serviços, sem justificativa plausível e aceita pelo IPAM, poderá ser 
aplicada à contratada multa moratória no valor de 0,05% (cinco décimos por 
cento) do valor contratado, até o limite de 5% (cinco por cento), quando o 
processo deverá ser instruído para rescisão sem prejuízo das demais sanções 
aplicáveis ao caso; 
II - Pela inexecução total ou parcial do contrato, o IPAM poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar á detentora inadimplente as sanções previstas no artigo 
n°. 87 da LLCA n°. 8.666/93, sendo que, no caso de multa, esta corresponderá 
a 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, limitada a 10% (dez por 
cento) do valor contratual; 
III - Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a contratada 
ceder, no todo ou em parte do contrato, à Pessoa Física ou Jurídica, sem 
autorização da contratante, devendo reassumir o contrato no prazo máximo de 
15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data da aplicação da multa, sem 
prejuízo de outras sanções contratuais; 

d) Suspensão temporária do direito de participação em licitação e impedimento de 
contratar com o IPAM, por prazo não superior á 02 (dois) anos; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com os Órgãos da 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso anterior. 
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§10. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, o qual 
prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-
lhe franqueada vista aos autos do processo. 

§20. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da 
notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada 
até o julgamento do pleito, nos termos do artigo 109, da Lei 8.666/93. 

DA RESCISÃO 
CLAUSULA DECIMA QUINTA - Constitui motivos para a rescisão deste contrato a 
inexecução total ou parcial deste contrato, a critério da Administração, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666193. 

§10. A rescisão deste contrato será formalmente motivada nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa, e poderá ser: 

1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 
enumerados nos incisos 1 a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, 
notificando-se o CONTRATADO com a antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias; 

II. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo nos autos do processo 
licitatório, desde que haja conveniência para a Administração; 

III. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

§20. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

§30. O CONTRATADO reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de 
rescisão Administrativa prevista no art. 77 da Lei n°. 8.666, de 1993. 

§40. Fica ressalvado que, para os casos de rescisão previstos no inciso VI do art. 
78 da Lei n°. 8666793, admite-se a possibilidade de continuidade contratual, a 
critério do CONTRATANTE. 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - O presente contrato fundamenta-se nas Leis n° 
10.520/2002 e n° 8.666/1993 e vincula-se ao Edital e anexos do Pregão Eletrônico 
n.° 011/2015/CPL/IPAM, constante do processo administrativo n. 903/2015, bem 
como, à proposta do CONTRATADO, que consta dos autos respectivos. 
DOS CASOS OMISSOS 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Os casos não previstos expressamente neste 
contrato serão dirimidos por acordo entre as partes, nos termos da Lei n°. 8.666/93 
e princípios que regem à Administração Pública. Na ausência de previsão destes 
diplomas legais, valerão as regras de contratos do direito privado (art. 54 da Lei n°. 
8.666/93). 
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DA PUBLICAÇÃO 
CLÁUSULA DECIMA SETIMA - Após a assinatura deste contrato, o 
CONTRATANTE providenciará a publicação de seu resumo no Diário Oficial do 
Município - D.O.M., nos termos da Lei n°. 8.666/93. 

DO FORO 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - As partes elegem o foro da Comarca de Porto Velho, 
Estado de Rondônia, para dirimir as dúvidas ou omissões oriundas do presente 
Contrato que não possam ser dirimidas administrativamente:  renunciando qualquer 
outro por mais privilegiado que seja. 

Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente contrato, que depois 
de lido e achado conforme é assinado pelas partes e duas testemunhas que 
também os assinam, dele sendo extraídas as cópias necessárias para seu fiel 
cumprimento, todas de igual teor e forma, devidamente certificadas pela 
Procuradoria Geral do IPAM. 

Porto Velho - RO, 25 de novembro de 2015. 
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