
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RONDONIA
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CONTRATO N° 06/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM

A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA PROCURADORIA
DA REPÚBLICA EM RONDÔNIA E A EMPRESA PRO-

JEBEL SERVIÇOS COMERCIO LTDA.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPARA A PRES-

TAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVA-

çÃO, COPEIRAGEM, GARÇONARIA, CONTÍNUO,
RECEPÇÃO, TELEFONISTA E ARTÍFICE NAS DE-
PENDÊNCIAS DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA

NO ESTADO DE RONDÔNIA E LIMPEZA E CONSER-

VAÇÃO, COPEIRAGEM, RECEPÇÃO E CONTÍNUO

NAS DEPENDÊNCIAS DA PROCURADORIA DA RE-

PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ.

CONTRATANTE: Procuradoria da República no Estado de Rondônia,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlocalizada na Rua
José Camacho, n° 3307, CEP 76803-880 - Bairro Embratel - Porto Velho/RO, representada
neste ato pelo Secretário Estadual da Procuradoria da República no Estado de Rondônia, Sr.
AGNALDO DA SILVA, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade n° 477.393
SSP/RO e do CPF n° 497.562.492-34, matrícula 5759, residente e domiciliado nesta capital, no
uso da competência a si atribuída pelos normativos contidos na Portaria n086/20 15/PRlRO e no
Art. 41, X e XI, do Regimento Interno do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria

SG/MPF n° 382, de 05 de maio de 2015.

CONTRATADA: PROJEBEL SERVIÇOS COMERCIO LTDA.-ME, inscrita no CNPJ sob o
n.? 02.295.753/0001-05, estabelecida na Travessa Doutor Moraes, 740, Alameda Amazonia,
55, Cidade de Belém, Estado do Pará, neste ato representada pelo Sr. ANDRÉ RICARDO
BATISTA NUNES, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade n° 03686646277
DETRAN/PA, e do CPF n° 197.695.122-49, residente e domiciliado à Rua Domingos Marrei-
ros, n° 1403, apto. 1404, bairro de Umarizal, Belém-PA, conforme documentação apresentada
que lhe confere poderes para representar a empresa na assinatura deste Contrato.

Os CONTRATANTES têm entre si, justo e avençado, e celebram o presente contrato, instruído
no Processo n? 1.31.000.000244/2017-17, referente ao Pregão Eletrônico n° 0112015, conside-
rando ainda as disposições estabelecidas da Lei n. 10.520/02, do Decreto n.? 5.450/05, Decreto
n° 7.892/2013, Lei n.? 8.666 de 21.06.93, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

I. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de recepção,

telefonista, copeiragem, garçonaria, limpeza e conservação, contínuo e artífice, que
compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de todos os insumos (uniformes, materiais
e equipamentos) necessários à execução dos serviços nas seguintes unidades do Ministério
Público Federal no Estado de Rondônia (MPF/RO):

r. Na Sede da Procuradoria da República em Rondônia - PRlRO, localizada na Rua
José Camacho, n" 3307, CEP: 76803-880 - Bairro Embratel - Porto VelholRO, ou em
outro endereço que venha a se instalar, na mesma cidade;
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Il. Procuradoria da República no Município de Ji-ParanálRO - PRM/Ji-Paraná, loca-
lizada na Rua Presidente Vargas, n° 925, esquina com a Av. Marechal Rondon, 1° andar,
Bairro Centro, CEP: 76.900-083 - Ji-Paraná/RO, ou em outro endereço que venha a se

instalar, na mesma cidade.

CLÁUSULA SEGUNDA -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADO VALOR

1. ° valor total anual estimado deste contrato é de R$ 702.032,16 (setecentos e dois mil e
trinta e dois reais e dezesseis centavos), conforme detalhamento no quadro a seguir:

Local de Presta- Tipo de Serviço/ Qtd de postos Jornada Se-
Valor por Posto

Valor Total Men-
Valor Total Anual

ção do Serviço Mão de Obra contratados manal sal

Limpeza e Conserva-
5 44hOOmin R$ 2.629,79 R$ 13.148,95 R$ 157.787,40

ção (Servente)

RecepçãozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI 44hOOmin R$ 3.124,40 R$ 3.124,40 R$ 37.492,80

PRlRO-Sede Telefonista 1 36hOOmin R$ 2.754,90 R$ 2.754,90 R$ 33.058,80 IPorto Velho/RO
Copeiragem I 44hOOmin R$ 2.434,90 R$ 2.434,90 R$ 29.218,80

Garçon 1 44hOOmin R$ 2.533,78 R$ 2.533.78 R$ 30.405,36 I
Artífice 1 44hOOmin R$4.131,53 R$ 4.131,53 R$ 49.578,36

Contínuo 7 44hOOmin R$ 2.754,91 R$ 19.284,37 R$ 231.412,44

SUBTOTAL R$ 47.412,83 R$ 568.953,96

Limpeza e Conserva-
1 44hOOmin R$ 2.775,50 R$ 2.775,50 R$ 33.306,00cão (Servente)

PRM- Recepção I 44hOOmin R$ 3.124,45 R$ 3.124,45 R$ 37.493,40
Ji-Paraná/RO

Copeiragem 1 44hOOmin R$ 2.434,94 R$ 2.434,94 R$ 29.219,28

Contínuo I 44hOOmin R$ 2.754,96 R$ 2.754,96 R$ 33.059,52

SUBTOTAL R$ 11.089,85 R$ 133.078,20

TOTAL R$ 58.502,68 R$ 702.032,16

b~s serviços de limpeza e conservação serão contratados com base na Area Física a ser limpa, estabelecendo-se a estimativa doi
usto por metro quadrado e não por posto de serviço.

2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3. ° valor acima referente ao serviço de limpeza e conservação é meramente estimativo,
tendo em vista que somente serão pagos à contratada os materiais de consumo efetivamente
fornecidos no mês, conforme disposto no item 2 do ANEXO "C".

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

I. A despesa orçamentária decorrente da execução deste contrato correrá à conta das No-
tas de Empenho, pertencentes ao programa de trabalho 03062058142640001, quais sejam:

- 2017NEOOOO JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO Y ,de ê.}1. / 0(,,/2017, plano interno MSAEST, apropriada na natureza da

despesa 339037, elementos de despesa 01 - Apoio Administrativo e 05 - Serviços de Copa e
Cozinha.

- 20 17NEOOOOJ 05 ,de Zl( / Ot /2017, plano interno MBIEST, apropriada na natureza da
despesa 339037, elementos de despesa 02 - Limpeza e Conservação e 04 - Manutenção e Con-
servação de Bens Imóveis.
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CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I. O prazo para início da prestação dos serviços é de no máximo 05 (cinco) dias corridos,
contados da data do recebimento pela CONTRATADA da Ordem de Serviço expedi da pela
CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA- DA VIGÊNCIA

I. O prazo de vigência deste contrato é dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA°1 de março de 2017 a 29 de abril de 2017.

2. O presente contrato poderá ser prorrogado, mediante termo aditivo, a cada 12 (doze)
meses, até o limite de 36 (trinta e seis) meses, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enu-
merados de forma simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade competente:

2.1 Os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.2 A Administração mantenha interesse na realização do serviço;

2.3 O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e

2.4 A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

I. A CONTRATADA deverá apresentar à Administração da CONTRATANTE, no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data da assinatura do contrato, comprovante de pres-
tação de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor anual atualiza-
do do contrato, podendo essa optar por caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-
garantia ou fiança bancária.

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

2.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;

2.2. Multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA;

2.3. Prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo duran-
te a execução do contrato;

2.4. Obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela CONTRATADA.

3. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indi-
cados nos subitens supramencionados.

4. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal, em conta es-
pecífica, com correção monetária, em favor da Procuradoria da República no Estado de Rondô-
nia.

5. 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 máxi-
mo de 2% (dois por cento).

6. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a resci-
são do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme
dispõem os incisos I e 11do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993.
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7. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado

pela Procuradoria da República no Estado de Rondônia com o objetivo de apurar prejuízos e/ou

aplicar sanções à contratada.

8. Será considerada extinta a garantia:

8.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declara-
ção da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA

cumpriu todas as cláusulas do contrato;

8.2. No prazo de 90 (noventa) após o término da vigência, caso a Administração não co-

munique a ocorrência de sinistros.

9. Isenção de responsabilidade da garantia:

9.1. A Procuradoria da República em Rondônia não executará a garantia na ocorrência
de uma ou mais das seguintes hipóteses:

9.1.1. Caso fortuito ou força maior;

9.1.2. Alteração, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das obri-
gações contratuais;

9.1.3. Descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos

ou fatos praticados pela Administração;

9.1.4. Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração.

9.2. Não serão admitidas outras hipóteses de não execução da garantia, que não as
previstas nos subitens anteriores.

10. A garantia prevista nesta cláusula somente será liberada ante a comprovação de que a
empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas de empregados não realocados em outra
atividade de prestação de serviços, sem interrupção do contrato de trabalho, decorrentes deste
contrato. Caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da
vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas dire-
tamente pela Administração, conforme estabelecido no art. 19-A, inciso IV, da Instrução Nor-
mativa 02/2008 SLTI/MPOG.

11. A garantia terá seu valor atualizado quando houver alteração no valor do contrato a fim
de continuar a corresponder ao percentual de 5% (cinco por cento), conforme art. 56, § 2°, da
Lei 8.666/93.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DAS PARTES

1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo
pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

2. A CONTRATADA, além de cumprir com as obrigações estabelecidas no Edital do Pre-
gão Eletrônico n.? 01/2015 e seus anexos, bem como nos Anexos deste contrato, deve:

2.1. Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na li-
citação, devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impedi-
tivo da manutenção dessas condições.
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2.2. Responder, nos prazos legais, em relação aos seus empregados, por todas as des-
pesas decorrentes da execução do serviço e por outras correlatas, tais como salá-
rios, seguros de acidentes, indenizações, tributos, vale refeição, vale transporte,
uniformes, crachás e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo
Poder Público;

2.3. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno da CONTRATANTE, in-
clusive no que se referir ao acesso às dependências onde serão executados os ser-
ViÇOS;

2.4. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, conforme
previsto neste documento, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso
semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão de empregados, que não te-
rão, em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com o Ministério Público
Federal, sendo de exclusiva responsabilidade da empresa, as despesas com todos
os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais;

2.5. Responsabilizar-se por danos causados ao patrimônio da Procuradoria da Repúbli-
ca ou de terceiros, por culpa, dolo, negligência ou imprudência de seus emprega-
dos, ficando obrigada a promover o ressarcimento a preços atualizados, dentro de
30 (trinta) dias contados a partir da comprovação de sua responsabilidade. Caso
não o faça dentro do prazo estipulado, ao CONTRATANTE reserva-se ao direito
de descontar o valor do ressarcimento da fatura do mês, sem prejuízo de poder de-
nunciar o Contrato, de pleno direito;

2.6. Comunicar à Administração da CONTRATANTE qualquer anormalidade consta-
tada e prestar os esclarecimentos solicitados;

2.7. Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do servi-
ço, com o intento de verificar as condições em que o serviço está sendo prestado;

2.8. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus em-
pregados quando da execução do serviço objeto deste contrato;

2.9. Refazer os serviços que, a juízo do representante da CONTRATANTE, não forem
considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contrata-
do;

2.10. Manter seus empregados sob as normas disciplinares da CONTRATANTE, subs-
tituindo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, qualquer
que seja considerado inconveniente pelo representante da CONTRATANTE;

2.11. Substituir, no prazo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO I (uma) hora, em caso de eventual ausência, tais como,
faltas, férias e licenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo
identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato;

2.12. Recrutar, selecionar e encaminhar à CONTRATANTE os empregados necessários
à realização dos serviços, de acordo com a qualificação mínima exigida;

2.13. Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes crimi-
nais e distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações
do órgão.

2.14. Realizar os treinamentos que se fizerem necessários para o bom desempenho das
atribuições de seus empregados;

2.15. Treinar seus empregados quanto aos princípios básicos de postura no ambiente de
trabalho, tratamento de informações recebidas e manutenção de sigilo, comporta-
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mento perante situações de risco e atitudes para evitar atritos com servidores, co-
laboradores e visitantes da Procuradoria;

2.16. Manter os seus empregados devidamente identificados por crachás a serem fixa-

dos em local visível;

2.17. Manter pessoal devidamente uniformizado de forma condizente com o serviço a
executar, fornecendo-lhe uniforme e equipamento completos e dentro dos padrões
de eficiência e higiene recomendáveis e, em conformidade com o disposto no res-
pectivo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, devendo a CON-
TRATADA submeter amostra para aprovação, por parte do CONTRATANTE, do
modelo, cor e qualidade do tecido, resguardando esta o direito de exigir a substi-
tuição daqueles julgados inadequados;

2.18. Fornecer uniformes apropriados às gestantes, substituindo-os para dar o devido
conforto durante o período de gestação;

2.19. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração da PRlRO,
no local de realização do serviço, durante o período de vigência do contrato, para
representá-Ia administrativamente junto à CONTRATANTE, o qual deverá ser in-
dicado mediante declaração em que deverá constar o nome completo, n° CPF e do
documento de identidade, do e-mail e do telefone (o qual deverá ser da mesma
prestadora contratada pela Procuradoria da República no Estado de Rondônia) por
meio dos quais será localizado, além dos dados relacionados à sua qualificação
profissional;

2.20. Cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com a unidade
responsável pela fiscalização do contrato, adotando as providências requeri das re-
lativas à execução dos serviços pelos empregados;

2.21. Coordenar e controlar a execução dos serviços contratados;

2.22. Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados;

2.23. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimen-
to dos seus empregados acidentados ou acometidos de mal súbito, por meio do
preposto;

2.24. Instruir os seus empregados quanto à prevenção de acidentes e de incêndios;

2.25. Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal,
bem como as ocorrências havidas, permitindo à CONTRATANTE o acesso ao
controle de frequência;

2.26. Cuidar da disciplina e da apresentação pessoal dos seus empregados;

2.27. Solicitar à Administração da CONTRATANTE autorização formal para retirada
de quaisquer equipamentos, pertencentes à CONTRATADA, que esta tenha leva-
do para o local de execução do serviço;

2.28. Responsabilizar-se pelo transporte do seu pessoal até as dependências da PRRO,
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, para assegurar a continuidade
normal dos serviços;

2.29. Manter sede, filial ou escritório na cidade ou região metropolitana onde serão
prestados os serviços com capacidade operacional para receber e solucionar qual-
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quer demanda da Administração, bem como realizar todos os procedimentos per-
tinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos empregados, mantendo
atualizados endereço comercial, de e-mail e números telefônicos;

2.29.1. A CONTRATADA deverá comprovar, no prazo de 60
(sessenta) dias a contar do início da prestação dos serviços, o cumprimento
desta obrigação;

2.30. Tomar providências para que todos os empregados, no prazo de 60 (sessenta) dias
a contar do início da prestação dos serviços, possuam cartão cidadão ou outro car-
tão equivalente, que possibilite consulta e recebimento de benefícios sociais, ex-
pedido por órgão/entidade federal responsável;

2.31. Providenciar, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do início da prestação dos
serviços, junto ao INSS, senha para todos os empregados com o objetivo de aces-
sar o Extrato de Informações Previdenciárias pela internet;

2.32. Efetuar o pagamento de salários e demais verbas em agência bancária localizada
na mesma cidade ou região metropolitana em que o empregado presta serviços
até o 5° (quinto) diazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAútil do mês subsequente ao vencido, bem como recolher
no prazo legal os encargos trabalhistas, previdenciários, como também os previs-
tos na Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria, entre outros decorrentes da
contratação dos mesmos, exibindo, sempre que solicitado, as comprovações res-
pectivas;

2.33. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, devendo saldá-Ios na época
própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício
com a CONTRATANTE;

2.34. Não se beneficiar da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exce-
ções previstas nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA§ 5°-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezem-
bro de 2006;

2.35. Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação
de serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções previstas no § so_
e do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins
de exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da con-
tratação, conforme previsão do art.17, XII, art.30, § 1°, II e do art. 31, TI, todos da
LC 123, de 2006.

2.35.1. Para efeito de comprovação da comunicação, a contratada
deverá apresentar cópia do ofício enviado à Receita Federal do Brasil, com
comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do con-
trato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, até o últi-
mo dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação.

2.36. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legis-
lação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, fo-
rem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato, ainda que
acontecido em dependência da CONTRATANTE;

2.37. Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil
ou penal, relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por
prevenção, conexão ou continência;
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2.38. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta
contratação;

2.39. Adotar, na execução do objeto contratual, práticas de sustentabilidade e de racio-

nalização no uso de materiais e serviços, incluindo política de separação dos resí-
duos recicláveis descartados e sua destinação às associações e cooperativas dos
catadores de materiais recicláveis, conforme Decreto n. 5.940/2006;

2.40. Entregar, no ato da assinatura do contrato e anualmente,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà CONTRATANTE
a apólice de seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho e
renová-Io antes do seu vencimento, bem como entregar os comprovantes à CON-
TRATANTE no prazo de 05 dias após a renovação;

3. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos supracitados, não
transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da CONTRATANTE, nem
pode onerar o objeto deste contrato;

4. Caso a CONTRATADA não honre com os encargos trabalhistas, previdenciários e do

FGTS concernentes a este contrato, fica a CONTRATANTE autorizada a deduzir das faturas
devidas os valores referentes aos salários, auxílios e eventuais direitos trabalhistas, até o mo-
mento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

5. Os valores a que se refere o parágrafo anterior deverão ser depositados judicialmente
ou repassados às contas correntes dos empregados do CONTRATADO que prestam serviço nos
postos das unidades do Ministério Público Federal em Rondônia.

6. Caso solicitado previamente pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá executar
os serviços em dias e horários distintos dos estabelecidos originalmente, podendo, nesse caso,
haver compensação entre a carga horária semanal estabelecida e aquela prevista na convenção
ou acordo coletivo de trabalho da categoria envolvida.

7. São expressamente vedadas à CONTRATADA:

7.1. A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia au-
torização da CONTRATANTE;

7.2. A subcontratação para a execução de todo ou parte do objeto deste contrato,
sem a prévia autorização da Administração;

7.3. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRA-
TANTE, ativo ou aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de
cargo em comissão, assim como de seu cônjuge, companheiro, parente em li-
nha reta, colateral ou por afinidade, até o 3° grau, durante a vigência deste
contrato;

7.4. Repassar o custo com os uniformes, materiais e equipamentos aos emprega-
dos.

8. São obrigações da CONTRATANTE:

8.1. Expedir ordem de serviço;

8.2. Prestar informações e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pelo representante ou preposto da CONTRATADA;
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8.3. Atender às disposições deste Contrato, do Edital e de seus anexos;
8.4. Promover a alocação inicial dos postos de trabalho e devidos ajustes;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8.5. Colocar à disposição dos empregados da CONTRATADA local para a guarda de
uniforme e outros pertences necessários ao bom desempenho dos serviços, bem como
instalações sanitárias;

8.6. Efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços, desde que cum-
pridas pela CONTRATADA todas as formalidades e exigências do contrato;

8.7. Exercer a fiscalização dos serviços prestados, por servidores designados para esse
fim;

8.8. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cum-
primento do contrato;

8.9. Observar o cumprimento dos requisitos de qualificação profissional exigidos nas
especificações técnicas e nas atribuições, solicitando à CONTRATADA as substituições
e os treinamentos que se verificarem necessários;

8.10. Notificar a CONTRATADA em razão de qualquer descumprimento das obriga-
ções e deveres assumidos no Contrato, Edital e seus anexos, exigindo a imediata corre-
ção da irregularidade, sem prejuízo das penalidades previstas para cada caso;

8.11. Aplicar as penalidades e demais medidas previstas no Contrato, Termo de Refe-

rência e Edital, por descumprimento de obrigações e deveres neles previstos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CLÁUSULA OITAVA- DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. A CONTRATANTE designará servidores de seu quadro para realizar o acompanhamen-
to e fiscalização da execução dos serviços, bem como para gerir o contrato.

2. Os fiscais do contrato poderão seguir as disposições previstas no art. 34 e no Guia de
Fiscalização contido no Anexo IV da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, no que
couber, sem prejuízo de outras medidas que a CONTRATANTE julgar necessárias, de acordo
com a especificidade do objeto e do local.

3. A atestação de conformidade da prestação dos serviços cabe ao(s) fiscal(is) do contrato.

4. O fiscal de contratos, sempre que necessário, dirigir-se-á diretamente ao preposto da
empresa para tratar de assuntos relativos à prestação dos serviços prestados.

5. Fica previsto para este contrato, o Acordo de Nível de Serviço - ANS, nos termos do
Anexo "E".zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.1. A CONTRATANTE fará reunião prévia com a CONTRATADA antes da efetiva
implementação do Acordo de Nível de Serviço.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL, TRABA-
LHISTA E PREVIDENCIÁRIA.

1. Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, trabalhistas
e previdenciárias, a CONTRATADA deverá entregar diretamente na Seção de Contratações e
Gestão Contratual a documentação a seguir relacionada:
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1.1. Mensalmente, acompanhando a Nota Fiscal referente ao serviço prestado, cópias
autenticadas em cartório ou cópias simples acompanhadas de originais, dos se-
guintes documentos:

a) Certidão Negativa de Débito da Previdência Social- CND;

b) Certidão de Regularidade do FGTS-CRF;

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà Dívi-
da Ativa da União;

d) Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Estadual e Municipal do domicí-
lio ou sede da CONTRATADA;

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

f) Relação dos materiais de consumo fornecidos durante o mês, devidamente
atestada pelo fiscal do contrato.

g) Extratos de Informações Previdenciárias e de depósitos do Fundo de Garantia
e Tempo de Serviço - FGTS de seus empregados, bem como quaisquer ou-
tros documentos que possam comprovar a regularidade previdenciária e fiscal
da CONTRATADA.

h) Cópia da folha de pagamento analítica do mês anterior ao da prestação dos
serviços, em que conste como tomador o Órgão ou Unidade contratante; có-
pia does) contracheque(s) assinado(s) pelo(s) empregado(s) do mês da presta-
ção dos serviços ou ainda dos respectivos comprovantes de efetivos depósitos
bancários, não sendo suficiente para comprovação o envio de mero extrato de
agendamento do pagamento.

i) Os comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale transporte, au-
xílio alimentação, etc.), a que estiver obrigada por força de lei ou de conven-
ção ou acordo coletivo de trabalho, relativos ao mês da prestação dos servi-
ços.

1.2. No prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, caso solicitado pelo fiscal do
contrato:

a) Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem
previstos em lei;

b) Outros documentos que comprovem a regularidade fiscal, trabalhista e previ-
denciária da CONTRATADA.

1.3. No primeiro mês da prestação dos serviços:

a) Até 1 (um) dia útil antes do início dos trabalhos, relação nominal dos em-
pregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de tra-
balho, RG e CPF;
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a) Em nenhuma hipótese será permitido o acesso às dependências dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PRlRO de funcionários não inclusos na relação;

i) Qualquer alteração referente a esta relação deverá ser imediatamente co-

municada à FISCALIZAÇÃO.

b) Até 15 (quinze) dias após o início da prestação dos serviços, ou após a ad-
missão de novos empregados, cópias autenticadas em cartório ou cópias sim-
ples acompanhadas dos originais das CTPS dos empregados admitidos para a
execução dos serviços, devidamente assinadas, e dos exames médicos admis-
sionais dos empregados da CONTRATADA.

1.4. Até 10 (dez) dias após o último mês de prestação dos serviços (extinção ou res-
cisão do contrato), em relação aos empregados que foram demitidos, ou após a
demissão de qualquer empregado durante a execução do contrato, apresentar a do-
cumentação adicional abaixo relacionada, acompanhada de cópias autenticadas
em cartório ou de cópias simples acompanhadas de originais:

a) Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de
serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da cate-
goria;

b) Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes
às rescisões contratuais;

c) Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS
de cada empregado demitido;

d) Exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

2. Recebida a documentação mencionada no ItemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 desta cláusula, a FISCALIZAÇÃO do
contrato deverá apor a data de entrega à PRlRO e assiná-Ia.

3. Verificadas inconsistências ou dúvidas na documentação entregue, a CONTRATADA
terá o prazo máximo de 03 (três) dias corridos, contado a partir do recebimento de diligência da
FISCALIZAÇÃO, para prestar os esclarecimentos cabíveis, formal e documental mente.

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

5. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência
desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o artigo 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA- DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

I. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.? 8.666/93, desde
que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉ admitida a repactuação e o reajuste dos preços deste contrato, desde que solicitado

pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, contado da se-
guinte forma:

1.1 Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria pro-
fissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção cole-
tiva de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta, relativo a cada ca-
tegoria profissional abrangida pelo contrato;

1.2 Para os insumos que estejam diretamente vinculados a sentença normativa ou
definidos pelo poder público (tais como auxílio alimentação e vale transporte):
do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por de-
terminação legal ou normativa;

1.3 Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado: a partir da data
limite para apresentação das propostas constante do Edita\.

2. Compete à CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando

memória de cálculo, planilhas de formação de preços, do novo acordo ou convenção

coletiva ou sentença normativa da categoria que fundamenta a repactuação, e, se for o

caso, dos documentos indispensáveis à comprovação da alteração dos preços de merca-

do de cada um dos itens da planilha a serem alterados, para análise e posterior aprova-

ção da CONTRATANTE.

3. A repactuação/reajuste poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessá-

rias, em respeito ao princípio da anual idade do reajustamento dos preços da contrata-

ção, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos

que tenham sua anual idade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos de-

correntes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução

do serviço.

3.1 Os preços de insumos de mão de obra decorrentes de convenção, acordo coleti-

vo de trabalho, sentença normativos ou definidos pelo poder público, tais como

auxílio alimentação e vale transporte, poderão ser reajustados com base nos res-

pectivos instrumentos legais, no mesmo momento - e por meio do mesmo ins-

trumento - em que ocorrer a repactuação da mão de obra, com efeitos financei-

ros das datas das efetivas alterações de custos de cada item, nos termos do item

1 desta cláusula.

4 Nas repactuações/reajustes subsequentes à primeira, o interregno de um ano será computa-

do da última repactuação/reajuste correspondente à mesma parcela objeto de nova solicita-

ção. Entende-se como última repactuação/reajuste, a data em que iniciados seus efeitos fi-
nanceiros, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada.

5. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação/reajuste encerra-se na data da

prorrogação contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que
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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.

6. Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação/reajuste tempestivamente, dentro do

prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação/reajuste.

7. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação/re-

ajuste só poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI (um) ano,

contado:

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

custos decorrentes de mão de obra;

7.2 Do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por de-

terminação legal ou normativa, para os insumos discriminados na planilha de

custos e formação de preços que estejam diretamente vinculados ao valor de

preço público (tarifa);

7.3 Do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em
relação aos custos sujeitos à variação de preços do mercado;

8. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo,

dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível à CON-

TRA TANTE 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.

9. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na propos-

ta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sen-
tença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.

10. A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em acordos e convenções
coletivas que não tratem de matéria trabalhista.

11. É admitido, por ocasião da repactuação, o reajuste dos custos com insumos, materiais e
equipamentos, observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado da data li-
mite para apresentação da proposta.

11.1 Se, no momento da repactuação, a CONTRATADA ainda não fizer jus ao rea-
juste, nos termos deste item, ocorrerá somente a repactuação, podendo, a CON-
TRA TADA, em momento oportuno, após o implemento da condição (interregno
mínimo de 12 (doze) meses), solicitar o reajuste de direito.

12. Para os reajustes de insumos, materiais e equipamentos serão utilizados a variação do
IPCA, mantido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acumulado
em 12 (doze) meses, adotando-se uma das seguintes fórmulas:

12.1 Fórmula de cálculo "a":

R= (l-Io). P
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Onde:

a) para o primeiro reajuste:

R = reajuste procurado;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 = índice relativo ao mês do reajuste;

10 = índice relativo ao mês da data do orçamento ou da data limite para
apresentação da proposta;

P = preço atual dos serviços;

b) para os reajustes subsequentes:

R = reajuste procurado;

1 = índice relativo ao mês do novo reajuste;

10 = índice relativo ao mês do início dos efeitos financeiros do último re-
ajuste efetuado;

P = preço dos serviços/produtos atualizado até o último reajuste efetua-

do.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

12.2. Fórmula de cálculo "b":

Pr = P + (P x V)

Onde:

Pr = preço reajustado, ou preço novo;

P = preço atual (antes do reajuste);

V = variação percentual obtida na forma do item 10 desta cláusula, de modo que (P x V)
significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.

13. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências inicia-

das observando-se o seguinte:

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

13.2 Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de

periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou

13.3 Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação

envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de

acordo, dissídio ou convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de

vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pa-
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gamento devido, assim como para a contagem da anual idade em repactuações futu-

ras.

14. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a

motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.

15. 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.

16. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não

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

comprovação da variação dos custos.

17. As repactuações/reajustes serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando

coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por

aditamento ao contrato.

18. Com base em ocorrências registradas durante a execução do contrato, poderão ser nego-

ciados os seguintes itens gerenciáveis: auxílio doença, licença paternidade, faltas legais,

acidente de trabalho, aviso prévio indenizado e indenização adicional.

19. O item "aviso prévio trabalhado" será pago somente no primeiro ano de vigência do

contrato, visto que esse custo é pago integralmente no primeiro ano (Acórdão

3.006/2010 - Plenário).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

I. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido por conta de inadimplência das
cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato, no Edital e anexos do Pregão Eletrônico n.?
01/2015, e nas hipóteses previstas nos artigos 77 a 80, da Lei 8.666/93, observada a ampla de-
vesa e o contraditório.

2. Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa do presente Contrato,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà CONTRATAN-

TE são assegurados os direitos previstos no art. 80, Inciso I a IV, §§ 1° a 4°, da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCU-
LAÇÃO DO CONTRATO

I. 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." 01/2015, constante
do processo 1.31.000.000115/2014-86, bem como à proposta da CONTRATADA, à Ata da
Sessão do Pregão e aos seguintes Anexos:

I. ANEXO "A" - Áreas e produtividades de referência para os serviços de limpeza e con-
servação;

n. ANEXO "B" - Planilhas de Formação de Preços;

m. ANEXO "C" - Do fornecimento de uniformes, materiais e equipamentos;
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IV. ANEXO "D" - Atribuições dos postos e rotinas dos serviços;

v. ANEXO "E" - Acordo de Nível de Serviço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I. A CONTRATADA deverá entregar até o 3° dia útil do mês subsequente ao da presta-
ção do serviço, à Coordenadoria de Administração da Procuradoria da República em Rondônia,
nota fiscal/fatura dos serviços, emitida em 1 (uma) via, para fins de liquidação e pagamento.

2. A emissão da Ordem Bancária para pagamento da fatura ou nota fiscal ficará condicio-
nada ao atesto do Fiscal do Contrato, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei n° 8.666/93.

3. No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues à CONTRATANTE em
data posterior à indicada no Item 1 desta cláusula, poderá ser imputado à CONTRATADA o pa-
gamento dos eventuais encargos moratórios decorrentes.

4. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em até 10 (dez) dias corridos,
contados da protocolização da nota fiscal/fatura e dos documentos relacionados no item 1 da
cláusula nona do contrato, solicitados pelo fiscal.

5. Na hipótese de a empresa deixar de entregar qualquer documentação exigida no item 1

da cláusula nona ou de deixar de cumprir algum dos requisitos de habilitação da licitação que
originou o presente contrato, a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA para que se-
jam sanadas as pendências no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos. Findo este prazo sem
que haja a regularização por parte da CONTRATADA, ou apresentação de defesa aceita pela
CONTRATANTE, fatos estes que, isoladamente ou em conjunto, caracterizarão descumpri-
mento de cláusula contratual, estará o Contrato passível de rescisão unilateral pela Administra-
ção, nos termos do art. 79, da Lei 8.666/93, e a CONTRATADA sujeita às sanções adminis-
trativas previstas neste Edital.

6. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da
CONTRATADA.

7. A CONTRATANTE está autorizada a realizar os pagamentos de salários diretamente
aos empregados, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não fo-
rem honrados pela CONTRATADA.

8. O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS,
poderão ensejar o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabí-
veis.

9. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da fatura ou nota fiscal, ou dos documentos
exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorro-
gação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE, não gerando
qualquer tipo de direito à CONTRATADA, bem como não eximindo a empresa de promover o
pagamento dos empregados nas datas regulamentares.

10. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos do contrato.
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11. Constituir-se-á mora, aplicando-se multa à CONTRATADA enquanto pendente de li-
quidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade vencida
ou inadimplência.

12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira de-
vida pela Procuradoria da República no Estado de Rondônia, mediante a aplicação da seguinte
fórmula:

EM= I x Nx VP
Onde:
I = Índice de atualização financeira = (TX / 100)/365;
TX = Percentual da taxa anual de juros de mora de 6,00%;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= Valor da parcela a ser paga.

13. A fatura não aceita pela CONTRATANTE será devolvida à CONTRATADA para as de-
vidas correções, com as informações que motivaram sua rejeição.

14. O atraso no pagamento em que a CONTRATADA tiver dado causa não a autoriza sus-
pender a execução do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUI-
ÇÕESFONTE

I. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA estarão sujeitos, no que
couber, às retenções na fonte nos seguintes termos:

1.1. do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL, da contribuição para seguridade social - COFINS e da
contribuição para o PISIPASEP, na forma da Instrução Normativa RFB n° 1.234,
de II de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n? 9.430, de
27/12/1996 e alterações;

1.2. da contribuição previdenciária ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
correspondente a 1I % (onze por cento), na forma da Instrução Normativa RFB n°
971, de 13/11/2009, conforme determina a Lei n° 8.212, de 24/07/1991 e altera-
ções;

1.3. do imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, na forma da Lei
Complementar n° 116, de 31107/2003, c/c a legislação Distrital ou municipal em
vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS SANÇÕES

1. Com fundamento no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002, ficará impedido de licitar e con-
tratar com a União e será descredenciada do SICAF e do cadastro de fornecedores da CON-
TRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da resci-
são unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor
total da contratação, a CONTRATADA que:
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1.1.Apresentar documentação falsa;

1.2. Fraudar a execução do contrato;

1.3. Comportar-se de modo inidôneo;

1.4. Cometer fraude fiscal; ou

1.5. Fizer declaração falsa.

2. Para os fins do item 1.3, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos
92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n° 8.666/1993.

3. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei n° 8.666, de 1993; e no art.
7° da Lei n° 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do
contrato ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA po-
derá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens "4", "5.3",
e nas tabelas 2 a 3 abaixo, com as seguintes penalidades:

3.1. Advertência;

3.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Procuradoria da República em Rondônia, por prazo não superior a dois
anos;

3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja pro-
movida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base
no inciso anterior; ou

3.4. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SI-
CAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso
XIV do art. 4° da Lei n" 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos.

4. No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a
CONTRATADA estará sujeitazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) do valor do
contrato.

5. Configurar-se-á o retardamento da execução quando a CONTRATADA:

5.1. deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 7 (sete) dias
contados da data da ordem de serviço;

5.2. deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3
(três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados; ou

5.3. no caso do cometimento das infrações elencadas nos subitens "5.1" e "5.2" acima,
a CONTRATADA poderá ser sancionada com multa de até 5% do contrato.

6. A falha na execução do contrato estará configurada quando a CONTRATADA enqua-
drar-se em pelo menos uma das situações previstas na tabela 3 abaixo, respeitada a graduação
de infrações conforme tabela I deste item, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativa-
mente.

Tabela 1

I GRAU DA INFRAÇÃO I PONTOS DA INFRAÇÃO
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1 2

2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
j

3 4

4 5
5 8
6 10

7. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração poderá aplicar mul-
tas conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes:

Tabela 2

GRAU CORRESPONDENCIA (R$)

I 300,00

2 500,00

3 700,00

4 900,00

5 2.000,00

6 5.000,00zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 3

ITEM DESCRIÇAO GRAU INCIDENCIA

1
Permitir a presença de empregado não uniformizado ou com uniforme

1
Por empregado e por

manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem crachá. ocorrência

2 Manter emQreoado sem qualificação para a execução dos serviços. I Por empregado e por dia

Executar serviço incompleto, de baixa qualidade, paliativo, substituti-

3 vo como por caráter permanente, ou deixar de providenciar recompo- 2 Por ocorrência
sição complementar.

4
Fornecer informação falsa de serviço ou substituir material licitado

2 Por ocorrência
por outro de qualidade inferior.

5
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso for-

6 Por dia e por posto
tuito, os serviços contratados.

6
Destruir ou danificar documentos por culpa de seus agentes. 3 Por ocorrência

7
Destruir ou danificar documentos por dolo de seus agentes. 6 Por ocorrência

8
Utilizar as dependências do CONTRATANTE para fins diversos do

5 Por ocorrência
objeto do contrato.

9
Recusar a execução de serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO,

5 Por ocorrência
sem motivo justificado.

10
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause dano

6 Por ocorrência
fisico, lesão corporal ou consequências letais.

II
Retirar das dependências da Procuradoria quaisquer equipamentos ou

6
Por item e por ocorrên-

materiais previstos em contrato, sem autorização prévia. cia

12
Retirar empregados ou encarregados do serviço durante o expediente,

4
Por empregado e por

sem a anuência prévia do CONTRATANTE. ocorrência

P . dei dara os Itens a seguir, eixar e:

13
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de

I Por empregado e por dia
seu pessoal.

14
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatí-

I Por empregado e por dia
vel com suas atribuições.
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15 Manter a documentação de habilitação atualizada. I
Por item e por ocorrên-
cia

16
Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FIS-

1 Por ocorrência
CALIZAÇÃO.

17
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acessozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I Por ocorrência
de seus funcionários.

18
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FlSCA-

2 Por ocorrência
LIZAÇÃO.

19 Efetuar a reposição de funcionários faltosos. 2 Por ocorrência
Efetuar o:
20.1 pagamento de salários
20.2 vales-transportes

20
20.3 vale-refeição

6 Por item e por mês.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
20A seguros
20.5 encargos fiscais e sociais
20.6 arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas
à execução do contrato nas datas avençadas.

21
Entregar o uniforme aos empregados na periodicidade definida neste

I Por dia
contrato.

22
Manter sede, filial ou escritório de atendimento na cidade local de

I Por ocorrência e por dia
prestação dos serviços.
Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista, pre-

23 videnciária e outros documentos necessários à comprovação do cum- 2 Por ocorrência e por dia
primento dos demais encargos trabalhistas.
Creditar os salários nas contas bancárias dos empregados, em agên-

24 cias localizadas na cidade local da prestação dos serviços ou em outro 1 Por ocorrência e por dia
definido pela Administração.
Entregar ou entregar com atraso ou incompleta documentação exigida

25 na cláusula nona deste contrato - DOCUMENTAÇÃO FISCAL, TA- 1 Por ocorrência e por dia
BALHISTA E PREVIDENCIÁRlA.
Apresentar notas fiscais discriminando preço e quantidade de todos os

26 materiais utilizados mensalmente, indicando marca, quantidade total e 4 Por ocorrência
quantidade unitária (volume, peso etc.).
Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicita-

27 dos para sanar as inconsistências ou dúvidas suscitadas durante a 2 Por ocorrência e por dia
análise da documentação exigida por força do contrato.

28
Manter em estoque equipamentos discriminados em contrato, para

2 Por Item e por dia
uso diário.

29
Fornecer EPls (Equipamentos de Proteção Individual) aos seus em-

2
Por empregado e por

pregados e dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAim por penalidades àqueles que se negarem a usá-Ios. ocorrência
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não previstos

Por item e por ocorrên-
30 nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela 3

unidade fiscalizadora.
cia

Substituir os equipamentos que apresentarem defeitos e/ou apresenta-
31 rem rendimento insatisfatório em até 48 horas, contadas da comunica- 2 Por dia

ção da contratante.
Providenciar a manutenção para solução de problema que acarrete

32 suspensão de disponibilidade ou de operacionalidade do sistema pre- 4 Por ocorrência
dial.

33
Cumprir o programa periódico de manutenção preventiva determina-

3
Por item e por ocorrên-

do em contrato. cia

7.1 Comete falta grave, podendo ensejar a rescisão unilateral da avença, sem prejuízo
da aplicação de sanção pecuniária e do impedimento para licitar e contratar com a Uni-
ão, nos termos do art. 7° da Lei 10.520, de 2002, aquele que:

M P F I
Procuradoria
da República~...:..I~~em Rond6nia
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7.1.1 Não promover o recolhimento das contribuições relativas ao FGTS e à
Previdência Social, exigíveis até o momento da apresentação da fatura;

7.1.2 Deixar de realizar pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio
alimentação no dia fixado.

8. Quando do descumprimento de obrigações específicas e gerais da CONTRATADA, es-
pecificadas no contrato, a CONTRATADA, caso não sejam acatadas suas justificativas, estará
sujeitazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà penalidade de multa entre O,I% e 0,5% do valor do contrato, por item obrigatório des-
cumprido, limitado ao percentual máximo de 2%, se descumprido mais 1 (um) item obrigatório
concom itantemente.

9. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.

9.l. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da
multa, a diferença será descontada da garantia contratual.

9.2. Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA
obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados
da comunicação oficial.

9.3. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRA-
TADA ao CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ati-
va.

9.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da
multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado
da solicitação do CONTRATANTE, a partir do qual se observará o disposto nos
itens 5 e 6 da Cláusula Sexta deste contrato.

10. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no contrato,
poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados
no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei n? 8.666/93.

11. Em qualquer das hipóteses de aplicação de sanções previstas nesta Cláusula, é assegurada
defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação à licitante vencedora ou
contratada, salvo no caso de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias
da abertura de vista do processo.

12. Os recursos quando da aplicação das penalidades previstas no item 1 desta cláusula e no
art. 87 da Lei n.? 8.666/93, exceto para aquela definida no inciso IV, poderão ocorrer no prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata.

13. Da aplicação das penalidades de advertência e multa poderão ser interpostos recursos no
prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou lavratura da ata, ao Exmo. Sr. Pro-
curador - Chefe (art. 106, inc. VIII, do Regimento Interno do MPF), a contar da intimação do
ato ou da lavratura da ata. Da aplicação das penalidades de suspensão temporária de licitar
e contratar com a unidade gestora, caberá recursos, no mesmo prazo, ao Exmo. Sr. Procura-
dor - Geral da República, a ser encaminhado Pelo Procurador chefe (art. 106, inc. IX, do Regi-
mento Interno do MPF).

14. No caso de aplicação da penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com
a unidade gestora, caberá pedido de reconsideração ao Exmo. Sr. Procurador-Chefe (art. 106,
inc. IX, do Regimento Interno do MPF), no prazo de 1O (dez) dias úteis a contar da intimação
do ato.

M P F I
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15. Nas hipóteses dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdeclaração de inidoneidade e impedimento de licitar e contratar com
a União, incumbe ao Exmo. Sr. Procurador - Geral da República a aplicação da penalidade e
decidir os pedidos de reconsideração (Art. 4°, inc. XXIII, do Regimento Interno do MPF).

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA VALIDADE E PUBLICAÇÃO

1. Este Contrato somente terá validade depois de aprovado pelo Procurador - Chefe da
PRlRO (art. 106, inc. XI, do Regimento Interno do MPF) e assinado pelo Secretário Estadual
(art. 108, inc, 111,do Regimento Interno do MPF) juntamente com o representante da empresa
CONTRATADA.

2. IncumbirázyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà CONTRATANTE, no prazo estipulado no artigo 61 da Lei 8.666/93, a pu-
blicação do Extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos no Diário Oficial da União.

CLÁUSULADÉCIMAOITAVA-DOS CASOS OMISSOS

I. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições conti-
das na Lei n? 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e,
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defe-
sa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

I. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro Seção Judiciária
do Estado de Rondônia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo,
nos casos previstos no art. 102, inciso 1, alínea "d", da Constituição Federal.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2
(duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são
assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas teste-
munhas abaixo.

1

Porto Velho - RO, & dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf~1V{) de 2017.

ANDRÉ RIC~~TA NUNES
Secretário Estadual da PRlRO Representante da Empresa

F: 6 t; 6, O 9zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo. Lrz z - ~ 1

M P F I
Procuradaria
da República

~~o~ em Rond6nia

Rua José Camacho, 3307 - CEP 76820-886 - Porto Velho/RO.
Tel.: (69)32l6-054110500 - E-mail: prro-secgc@mpf.mp.br 22/22

mailto:prro-secgc@mpf.mp.br


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RONDÔNIA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°

06/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR

INTERMÉDIO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA

EM RONDÔNIA E A EMPRESA PROJEBEL SERVI-

ÇOS COMERCIO LTDA. PARA A PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEI-

RAGEM, GARÇONARIA, CONTÍNUO, RECEPÇÃO,

TELEFONISTA E ARTÍFICE NAS DEPENDÊNCIAS DA

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE

RONDÔNIA E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEI-

RAGEM, RECEPÇÃO E CONTÍNUO NAS DEPENDÊN-

CIAS DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MU-

NICíPIO DE JI-PARANÁ.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A UNIÃO, por intermédio da PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE
RONDÔNIA, CNPJ 26.989.715/0026-60, localizada na Rua José Camacho, n.? 3307, bairro

Embratel, Porto Velho/RO, representada neste ato pelo Secretário Estadual da Procuradoria da

República no Estado de Rondônia, Sr. AGNALDO DA SILVA, brasileiro, casado, portador da

Carteira de Identidade na 477.393 SP/RO e do CPF na 497.562.492-34, residente e domiciliado nesta

capital, no uso da competência a si atribuída pelos normativos contidos na Portaria

n086/20 15/PRIRO e no Art. 33, XII, do Regimento Interno do Ministério Público Federal, aprovado

pela Portaria SGIMPF na 382, de 05 de maio de 2015, doravante denominado simplesmente

CONTRATANTE e a empresa PROJEBEL SERVIÇOS COMERCIO LTDA.-ME, inscrita no CNP J

sob o n.? 02.295.753/000 l-OS, estabelecida na Travessa Doutor Moraes, 740, Alameda Amazonia, 55,

Cidade de Belém, Estado do Pará, neste ato representada pelo Sr. ANDRÉ RICARDO BATISTA
NUNES, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade na 03686646277 DETRAN/PA, e do

CPF na 197.695.122-49, residente e domiciliado à Rua Domingos Marreiros, na 1403, apto. 1404,

bairro de Umarizal, 8elém-PA, e daqui por diante designada simplesmente CONTRATADA,

referente ao Pregão Eletrônico n." 0112015, têm entre si justo e avençado, e celebram, por força do

presente instrumento e em conformidade com a Lei na 8.666/93 e suas alterações posteriores e com a

Lei 10.520/2002, o Aditamento ao Contrato na 06/2017, através do Primeiro Termo Aditivo,
mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por finalidade de prorrogar o prazo de vigência, em

atendimento ao previsto na CLÁUSULA QUINTA- DA VIGÊNCIA.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DA VIGÊNCIA

o presente Termo Aditivo prorroga a vigência deste contrato por 12 (doze) meses, a partir de 30 de

Abril de 2017 a 29 de Abril de 2018.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas com este Termo Aditivo, durante o exercício de 2017, correrão à conta das Notas de

Empenho n° 20 17NEOOO 104 e 20 17NEOOO I 05, devidamente apropriada no elemento de despesa próprio

3390370 I - Apoio Administrativo; PLANO INTERNO: MSAEST e MBIEST respectivamente.

Para o exercício de 2018, será emitida a competente Nota de Empenho nos mesmos parâmetros da

anterior.

CLÁUSULA QUARTA - DISPOSIÇÕES FINAIS

Permanecem em vigor as demais cláusulas do contrato original não alteradas por este instrumento.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Termo Aditivo, lavrado em

três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

ANDRÉ RICARDO BATISTA NUNES

Representante da Contratada

TESTEMUNHAS:

CPF:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA003 30153 d
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PR-R0- 	I À  G4442018 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
06/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR 
INTERMÉDIO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
EM RONDÔNIA E A EMPRESA PROJEBEL SERVI-
ÇOS COMERCIO LTDA. PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEI-
RAGEM, GARÇONARIA, CONTÍNUO, RECEPÇÃO, 
TELEFONISTA E ARTÍFICE NAS DEPENDÊNCIAS DA 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE 
RONDÔNIA E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEI-
RAGEM, RECEPÇÃO E CONTÍNUO NAS DEPENDÊN-
CIAS DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MU-
NICÍPIO DE JI-PARANÁ. 

A UNIÃO, por intermédio da PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE 
RONDÔNIA, CNPJ 26.989.715/0026-60, localizada na Rua José Camacho, n.° 3307, bairro 
Embratel, Porto Velho/RO, representada neste ato pelo Secretário Estadual da Procuradoria da 
República no Estado de Rondônia, Sr. AGNALDO DA SILVA, brasileiro, casado, portador da 
Carteira de Identidade n° 477.393 SP/RO e do CPF n° 497.562.492-34, residente e domiciliado nesta 
capital, no uso da competência a si atribuída pelos normativos contidos na Portaria 
n°86/2015/PR/R0 e no Art. 33, XII, do Regimento Interno do Ministério Público Federal, aprovado 
pela Portaria SG/MPF n° 382, de 05 de maio de 2015, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE e a empresa PROJEBEL SERVIÇOS COMERCIO LTDA.-ME, inscrita no CNPJ 
sob o n.° 02.295.753/0001-05, estabelecida na Travessa Doutor Moraes, 740, Alameda Amazônia, 55, 
Cidade de Belém, Estado do Pará, neste ato representada pelo Sr. ANDRÉ RICARDO BATISTA 
NUNES, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade n° 03686646277 DETRAN/PA, e do 
CPF n° 197.695.122-49, residente e domiciliado à Rua Domingos Marreiros, n° 1403, apto. 1404, 
bairro de Umarizal, Belém-PA, e daqui por diante designada simplesmente CONTRATADA, 
referente ao Pregão Eletrônico n.° 01/2015, têm entre si justo e avençado, e celebram, por força do 
presente instrumento e em conformidade com a Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores e com a 
Lei 10.520/2002, o Aditamento ao Contrato n° 06/2017, através do Segundo Termo Aditivo, 
mediante as seguintes cláusulas e condições: 

O presente Termo Aditivo tem por finalidade de alterar o endereço da Procuradoria da 
República no Município de Ji-Paraná/R0 — PRM/R-Paraná descrito na CLÁUSULA 
PRIMEIRA — DO OBJETO, excluir os postos de trabalho de Limpeza e Conservação, 
Copeiragem e Recepcionista, relacionados à sede da PRM-Ji-Paraná, alterando assim a 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR, e prorrogar o prazo de vigência, em atendimento ao 
previsto na CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA-ALTERAÇÃO DO ENDERECO 

O presente Termo Aditivo, a contar da data de 23/04/2018, altera o inciso II do item 1. da 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO do contrato, de modo que passará a ter a seguinte redação: 

II. Procuradoria da República no Município de Ji-Paraná/R0 - PRAVA-Paraná, 
localizada na Av. Clóvis Arraes, n° 1415, bairro Urupá, CEP 76.900-045, Ji-Paraná-RO, ou em outro 
endereço que venha a se instalar, na mesma cidade. 

CLAUSULA TERCEIRA -- DA SUPRESSÃO DE POSTOS DE TRABALHO 

O presente Termo Aditivo suprimirá o posto de Limpeza e Conservação, Copeiragem e 
Recepcionista na Procuradoria da República no Município de Ji-Paraná/RO, conforme Cláusula 
Décima - Da Alteração, com fulcro no artigo 65 da Lei 8.666/93, com efeitos a contar da data de 
01/05/2018. 

CLAUSULA QUARTA- DO VALOR 

O valor anual estimado dos serviços contratados, a contar da data de 01/05/2018, passará a 
ser de RS 648.485,64 (seiscentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e 
sessenta e quatro centavos), conforme quadro a seguir: 

Prestação do 
Serviço 

Local de Qtd Tipo de Serviço/ 
Mão de Obra 

de 
postos 

contratados 

Jornada 
Semanal 

Valor por 
Posto 

Valor Total 
Mensal Valor Total Anual 

PRJR0 — 
Sede 
Porto 

Velho/R0 

Limpeza e Con-
servação (Serven- 

te) 
5 44h0Omin R$ 2821,57 R$ 14.107,85 R$ 169294,20 

Recepção 1 441100m n R$ 3.371.14 R$ 3.371,14 R$ 40.453,68 
Telefonista 1 36h00min R$ 2.970,48 R$ 2.970,48 R$ 35.645,76 

Copeiragem 1 44h0Omin R$ 2.624.68 R$ 2.624,68 R$ 31.496,16 
Garçon 1 44h0Omin R$ 2.730,51 R 	2.730,51 R$ 32.766,12 
Artífice 1 44h0Omin R$ 4.466,32 R$ 4.466,32 R$ 53.595,84 

Continuo 7 44h0Omin R$ 2.971,18 R$ 20398,26 R$ 249.579,12 
SUBTOTAL R$ 51.069,24 R$ 612.830,88 

PRM- 
JI-Paraná/RO Contínuo 1 44h0Omin R$ 2.971,23 R$ 2.971,23 R$ 35.654,76 

SUBTOTAL R$ 2.971,23 R$ 35.654,76 '7  
TOTAL R$ 54.040,47 R$ 648.485,64 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RONDÔNIA 
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

cLÁvsn4_QmwrA,71)Q TRAJO DA VIGÊNCIA 

O presente Termo Aditivo prorroga a vigência deste contrato por 12 (doze) meses, a partir de 30 de 
Abril de 2018 a 29 de Abril de 2019. 

E.Álf.SEEA's SE 
	

ORÇAMENTÁRIA 
As despesas com este Termo Aditivo, durante o exercício de 2018, correra° à conta das Notas de 

Empenho n° 2018NE000013 e 2018NE000014, devidamente apropriada no elemento de despesa próprio 
33903701 —Apoio Administrativo; PLANO INTERNO: MSAEST e MBIEST respectivamente. 

Para o exercício de 2019, será emitida a competente Nota de Empenho nos mesmos parâmetros da 
anterior. 

?CLÁUSULA SÉTIMA — DISPOSIÇÕES FINAIS 

Permanecem em vigor as demais cláusulas do contrato original não alteradas por este instrumento. 

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Termo Aditivo, lavrado em 
três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo. 

Porto Velho-RO,  03  de   o, 	 de 2018. 

LÁ 
AG 	nO IA SILVA 

I 	' 
Secretário Estai 	da PR/R0 

1(5  
ANDRÉ RICARDO BATISTA NUNES 

Representante da Contratada 

TESTEMUNHAS: 

dali/10~4 44 
CPF: 	 CPF: 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERALPROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIAPR-RO-00033033/20182º TERMO DE APOSTILAMENTO
O Segundo Termo de Apostilamento de Reajuste e Repactuação do Contrato nº 06/2017celebrado  em  25/02/2017,  instruído  no  processo  nº  1.31.000.000244/2017-17,  entre  oMinistério  Público  Federal  –  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  NO  ESTADO  DERONDÔNIA e a Empresa PROJEBEL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJnº 02.295.753/0001-05, com fulcro no art. 40, inciso XI; art. 55, inciso III; art. 65, parágrafo8º  da  Lei  nº  8.666/93,  c/c  Acórdão  nº  976/2005  –  TCU  –  Plenário,  em decorrência  daConvenção Coletiva de Trabalho 2018/2018 registrada no Ministério do Trabalho e Empregosob o nº  RO000089/2018 e a  aplicação do IPC-A acumulado do período de Mar/2017 aFev/2018 sobre os insumos, materiais e equipamentos, fica reajustado o valor constante naCLÁUSULA  SEGUNDA  –  DO  VALOR,  onerando  o  Programa  de  trabalho:03062058142640001,  quais  sejam:  -  Nota  de  Empenho  2018NE000013,  plano  internoMSAEST,  apropriada  na  natureza  da  despesa  339037,  elementos  de  despesa  01  –  ApoioAdministrativo e 05 – Serviços de Copa e Cozinha. Nota de Empenho 2018NE000014, planointerno MBIEST,  apropriada  na  natureza  da  despesa  339037,  elementos  de  despesa  02  –Limpeza e Conservação e 04 – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis.O valor total anual estimado deste contrato, conforme  Quadro 1, passará a ser de  R$799.440,49 (setecentos e noventa e nove mil, quatrocentos e quarenta reais e quarenta enove centavos), com efeitos financeiros retroativos a Janeiro de 2018 até Abril de 2018.Em decorrência  do  2º  Termo Aditivo,  que prorrogou o prazo de vigência  e  suprimiupostos de trabalho do contrato, o valor total anual estimado deste contrato, passará a ser de R$685.566,99 (seiscentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e seis reais e noventa enove centavos),  com efeitos  financeiros  retroativos  a  partir  de  Maio de 2018,  conformeQuadro 2. 1 de 269 3216- 0500 - www.prro.mpf.mp.brRua José Camacho, 3307, Embratel – Porto Velho/RO A
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERALPROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIAQuadro 1: Valores e quantitativos de postos aplicados ao período de Janeiro de 2018 a Abrilde 2018.Local de Pres-tação do Servi-ço Tipo de Serviço/Mão de Obra Qtd de   pos-tos   contra-tados JornadaSemanal Valor porPosto Valor TotalMensal Valor Total   Anual
PR/RO – SedePorto Velho/RO

Limpeza e Conser-vação (Servente) 5 44h00min R$ 2.979,62 R$ 14.898,10 R$ 178.777,14Recepção 1 44h00min R$ 3.560,13 R$ 3.560,13 R$ 42.721,59Telefonista 1 36h00min R$ 3.142,83 R$ 3.142,83 R$ 37.713,90Copeiragem 1 44h00min R$ 2.783,23 R$ 2.783,23 R$ 33.398,73Garçon 1 44h00min R$ 2.892,75 R$ 2.892,75 R$ 34.713,01Artífice 1 44h00min R$ 4.702,42 R$ 4.702,42 R$ 56.429,00Contínuo 7 44h00min R$ 3.143,89 R$ 22.007,20 R$ 264.086,37SUBTOTAL R$ 53.986,65 R$ 647.839,75PRM-Ji-Paraná/RO Limpeza e Conser-vação (Servente) 1 44h00min R$ 3.146,00 R$ 3.146,00 R$ 37.751,98Recepção 1 44h00min R$ 3.560,19 R$ 3.560,19 R$ 42.722,27Copeiragem 1 44h00min R$ 2.783,27 R$ 2.783,27 R$ 33.399,26Contínuo 1 44h00min R$ 3.143,93 R$ 3.143,93 R$ 37.727,22SUBTOTAL R$ 12.633,39 R$ 151.600,74TOTAL R$ 66.620,04 R$ 799.440,49Quadro 2: Valores e quantitativos de postos aplicados a partir de Maio de 2018.Local de Pres-tação do Servi-ço Tipo de Serviço/Mão de Obra Qtd de   pos-tos   contra-tados JornadaSemanal Valor porPosto Valor TotalMensal Valor Total   Anual
PR/RO – SedePorto Velho/RO

Limpeza e Conser-vação (Servente) 5 44h00min R$ 2.979,62 R$ 14.898,10 R$ 178.777,14Recepção 1 44h00min R$ 3.560,13 R$ 3.560,13 R$ 42.721,59Telefonista 1 36h00min R$ 3.142,83 R$ 3.142,83 R$ 37.713,90Copeiragem 1 44h00min R$ 2.783,23 R$ 2.783,23 R$ 33.398,73Garçon 1 44h00min R$ 2.892,75 R$ 2.892,75 R$ 34.713,01Artífice 1 44h00min R$ 4.702,42 R$ 4.702,42 R$ 56.429,00Contínuo 7 44h00min R$ 3.143,89 R$ 22.007,20 R$ 264.086,37SUBTOTAL R$ 53.986,65 R$ 647.839,75PRM-Ji-Paraná/RO Contínuo 1 44h00min R$ 3.143,93 R$ 3.143,93 R$ 37.727,22SUBTOTAL R$ 3.143,93 R$ 37.727,22TOTAL R$ 57.130,58 R$ 685.566,99 Porto Velho, 10 de setembro de 2018._________________________________IVONE MARIA DE SOUZASecretária Estadual Substituta – PR/RO (Portaria 156 de 29 de agosto de 2018)2 de 269 3216- 0500 - www.prro.mpf.mp.brRua José Camacho, 3307, Embratel – Porto Velho/RO A
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REP1JBLICA EM RONDÔNIA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO

TERCEIRO TERMO ADITlVO AO CONTRA-
TO N° 06/2017, QUK ENTRE SI CELEBRAM
AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtJ:"iIAO, POR INTERMÉDIO DA PROCU-
RADORIA DA REPÚBLICA EM RONDÔNIA
E A EMPRESA PROJEBEL SERVIÇOS CO-
MERCIO LTDA. PARA A PRESTAÇÃO DE
SERViÇOS DE LIMPEZA E CONSERVA-
çÃO, COPEIRAGEM, GARÇONARIA, CON-
TÍNUO, RECEPÇÃO, TELEFONISTA E AR-
TÍFICE NAS DEPENDÊNCIAS DA PROCU-
RADORIA DA REPÚBLICA EM RONDÔNIA
E CONTÍNUO NAS DEPENDÊNCIAS DA
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM JI-
PARANÁ/RO.

A UNIÃO, por intermédio da PROClfR:\DORIA DA REPÚBLICA EM
RONDÔNIA, CNPJ 26.9S9.715/U026-60. localizada na Rua José Camacho, n° 3307,
Embratel, Porto Velho/RO. representada neste ato pelo seu Secretário Estadual, Sr.
AGNALDO DA SILVA. brasileiro. casado. portador da Carteira de Identidade n° 477.393
SP/RO e do CPF n° 497.562.492-34. residente e dorniciliado nesta capital, no uso da
competência a si atribuída pelos norrnativos contidos na Portaria n?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA86/20 15/PR/RO e no art.
41, IX e X, do Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal. aprovado
pela Portaria SG/MPF n'' 3~2. de 05 de maio de 2015. doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE e a empresa PRO.JKBEL SERViÇOS COMERCIO LTDA.-ME, inscrita no
CNPJ sob o n." 02.295.753/0001-05, estabelecida na Travessa Doutor Moraes, 740, Batista
Campos, Belém/PA, neste ato representada pelo SI'. ANDRÉ RICARDO BATISTA NUNES,
brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade n" 03686646277 Detran/PA, e do CPF n°
197.695.122-49, residente e domiciliado à Rua Domingos Matreiros, 1403, apto. 1404,
Umarizal, Belém/PA. e daqui por diante designada simplesmente CONTRATADA, referente
ao Pregão Eletrônico n° 01/2015. uru entre si. justo ~. avençado. e celebram. por força do
presente instrumento e em conformidade com a l.ei n' g,666/9l ç suas alterações posteriores e
com a Lei 10.520/2002, o Aditamento ao Contrato n" 06/2017. através do Terceiro Termo
Aditivo, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

o presente Termo Aditiv? tem por finalidade de prorro~ar o prazo de vigência, em
atendimento ao previsto na CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA.

pag.lde2 .~. .
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DA VIGÊNCIA

o presente Termo Aditivo prorroga a vigência deste contrato até 30/06/2019, a partir
de 30 de abril de 2019 a 30 de junho dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2019.

êLÁUSULATERCEIRA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com este Termo Aditivo, durante o excrcicio de 2019, correrão à conta
das Notas de Empenho n" 20 19N E000043 e 20 19N E000044, devidamente apropriada no
elemento de despesa próprio 33903701 - Apoio Administrativo; PLANO INTERNO:
MSAEST e MBI EST. respectivamente.

CLÁUSULA QUARTA - DISPOSIÇÕES FINAIS

Permanecem em vigor as demais cláusulas cio contrato original não alteradas por este
instrumento.

E por estarem de acordo. depois de lido e achado conforme. foi o presente Termo
Aditivo, lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas
abaixo.

Porto Velho, 2l{ de abril de 2019.

ANDRE RJCARDO BATISTA NUNES
Representante da Contratada

TESTEMUNHAS:
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