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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N º XXX/2009 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUT ENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DE “HARDWARE” DO PARQUE DE 
EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DA INF RA-
ESTRUTURA FÍSICA E LÓGICA DE REDE DE COMPUTADORES, 
ACOMPANHAMENTO DOS LINKS DE TELECOMUNICAÇÕES (VOZ, DADOS E 
VoIP), APOIO AO BACKUP, APOIO À INSTALAÇÃO E OPERAÇ ÃO DE 
MICROCOMPUTADORES E ATIVOS DE REDE DE COMPUTADORES,  SUPORTE 
AOS USUÁRIOS NO USO DO AMBIENTE MS-WINDOWS, MS-OFFICE, 
INTERNET EXPLORER E OUTLOOK EXPRESS E OUTROS (ATEND IMENTO 
“HELP-DESK” SEGUINDO METODOLOGIA ITIL), COM TÉCNICO S 
RESIDENTES E FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE ENTRE SI 
FAZEM A JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍR ITO SANTO E A 
EMPRESA ____________________________. 

 
PROCESSO Nº 5.968/12/2008-EOF. 
 
  A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU – Seção 
Judiciária do Espírito Santo, situada na Rua São Francisco, 52, Cidade Alta, Vitória-ES, 
representada neste ato pela MM Juiz Federal Diretor do Foro, RICARLOS ALMAGRO 
VITORIANO CUNHA , doravante denominada, simplesmente, CONTRATANTE e a 
empresa _______________________, CNPJ nº ____________, estabelecida na Rua 
_______________________, CEP ___________, a seguir denominada apenas  
CONTRATADA , representada por ________________, portador do CPF/MF nº 
_____________ e da Cédula de Identidade nº ___________________, tendo em vista o 
constante e decidido no PROCESSO nº 5.968/12/2008–EOF, daqui por diante denominado 
por PROCESSO, em consequência do Pregão Presencial nº _____/2009, fundamentado  na 
Lei nº 10.520 de 17/07/2002, homologado em  ________/2009, sendo a lavratura deste termo 
autorizada em ________/2009, por despacho à fl. ___ do PROCESSO, firmam o presente 
CONTRATO com a finalidade de prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e 
corretiva de “hardware” do parque de equipamentos de microinformática, manutenção da 
infra-estrutura física e lógica de rede de computadores, acompanhamento dos links de 
telecomunicações (voz, dados e VoIP), apoio ao backup, apoio à instalação e operação de 
microcomputadores e ativos de rede de computadores, suporte aos usuários no uso do 
ambiente MS-Windows, MS-Office, Internet Explorer e Outlook Express e outros 
(atendimento “Help-Desk” seguindo metodologia ITIL), com técnicos residentes e 
fornecimento de peças de reposição, da Seção Judiciária do Espírito Santo, nos termos e 
sujeitas as partes às normas da Lei nº 10.520/2002 e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, à 
legislação específica e às normas regulamentares mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente CONTRATO  a prestação de serviços 
técnicos de manutenção preventiva e corretiva de “hardware” do parque de equipamentos de 
microinformática, manutenção da infra-estrutura física e lógica de rede de computadores, 
acompanhamento dos links de telecomunicações (voz, dados e VoIP), apoio ao backup, apoio 
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à instalação e operação de microcomputadores e ativos de rede de computadores, suporte aos 
usuários no uso do ambiente MS-Windows, MS-Office, Internet Explorer e Outlook Express e 
outros (atendimento “Help-Desk” seguindo metodologia ITIL), com técnicos residentes e 
fornecimento de peças de reposição, da CONTRATANTE . 
 
1.1.1. O fornecimento de peças pela CONTRATADA  somente será devido 
para manutenção corretiva dos equipamentos listados no Anexo II; 
 
1.1.2. Os serviços serão prestados em todos os equipamentos que compõem 
o parque de informática, à exceção daqueles cuja manutenção seja objeto de contrato 
específico; 
 
1.1.3. O fornecimento de itens consumíveis, tais como cabos de rede e kit 
fotocondutores de impressoras serão fornecidos pela CONTRATANTE , quando necessário. 
     
1.2. Os equipamentos estão distribuídos na Sede da CONTRATANTE , 
seus Anexos, inclusive Postos de Atendimentos Avançados na Região da Grande Vitória e nas 
Varas Federais instaladas no Interior do Estado do Espírito Santo (Cachoeiro de Itapemirim, 
São Mateus, Linhares e Colatina), onde deverão ser executados os serviços, conforme Anexo 
III do EDITAL .  
 
1.3. O objeto de presente CONTRATO  é uno e indivisível, vedada sua 
transferência total ou parcial para terceiros. 
 
1.4. O objeto de presente CONTRATO  poderá sofrer acréscimos ou 
supressões, até o limite previsto no parágrafo primeiro do Art. 65 da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO 
 
2.1.  Os serviços aqui contratados foram objeto de licitação através do 
Pregão Presencial nº ____/2009. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
3.1. Os serviços serão prestados sob o regime de execução indireta 
mediante preço global. 
 
CLÁUSULA QUARTA –   DOS SERVIÇOS 
 
4.1.  Os serviços objeto do presente CONTRATO  estão descritos no item 
2 do Anexo I do EDITAL .  
 
CLÁUSULA QUINTA – DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (SL A) 
 
5.1. O acordo de nível de serviço será medido através de sistema de 
informática com acompanhamento dos servidores do Núcleo de Informática da 
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CONTRATANTE  e será comparado a métricas mensais pré-estabelecidas, em conformidade 
com o previsto no item 3 do Anexo I do EDITAL . 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
6.1. Os serviços objeto do presente CONTRATO , serão prestados em 
conformidade com o previsto no item 5.2. do Anexo I do EDITAL . 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS REQUISITOS DOS PROFISSIONAIS ALOCADOS 
 
7.1. Os profissionais utilizados nos serviços objeto do presente 
CONTRATO , deverão cumprir os requisitos exigidos no item 5.3. do Anexo I do EDITAL . 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1  A CONTRATADA  deverá: 
 
8.1.1. Remunerar mensalmente todos os profissionais discriminados no 
Anexo I do EDITAL , conforme Convenção, Dissídio ou Acordo Coletivo de Trabalho, dos 
sindicatos referentes, em vigor, sendo este valor, no mínimo, o piso bruto salarial destas 
categorias profissionais.  
8.1.2. Realizar os pagamentos dos salários e demais benefícios até o 5º dia 
útil – antes do encerramento do expediente bancário – do mês subseqüente ao trabalhado, se a 
Convenção, Dissídio ou Acordo coletivo da categoria não determinar outra data mais benéfica 
ao trabalhador. 
 
8.1.3. Na hipótese de a CONTRATADA  optar por pagamento em cheque 
ou crédito em conta-salário, deverá eleger um estabelecimento bancário com a concordância 
do empregado, próximo ao respectivo local de trabalho para operacionalizar o pagamento. 
  
8.1.4.  A CONTRATADA  fornecerá ao efetivo, crachás de identificação, 
contendo os dados pessoais do funcionário, fotografia e função, além dos equipamentos de 
segurança exigidos em lei e uniformes. 
 
8.1.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do CONTRATO . 
 
8.1.6. Reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas, no total ou 
em parte, os equipamentos, materiais ou peças, em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de utilização. 
 
8.1.7. Substituir peças que tiverem desgaste natural e todo tipo de 
consumível para o funcionamento dos referidos equipamentos , como fusíveis e componentes 
mecânicos de impressoras. O fornecimento de papel, conectores RJ45, cabo UTP, mouse, 
teclado, toner, cartuchos de tinta, kit de fotocondutor (Cilindro ótico) e fusor são considerados 
de responsabilidade da CONTRATANTE .  
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8.1.8. Substituir ou reparar os equipamentos, que por ventura venham a ter o 
seu funcionamento prejudicado por manuseio indevido do usuário, considerando que os 
usuários desta Seccional têm um perfil de zelo e conhecimento no tratamento com o 
equipamento em sua responsabilidade. 
  
8.1.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais e por todas as demais despesas, inclusive despesas com seguro, viagens e 
hospedagens de seus técnicos. 
 
8.1.10. Fornecer relatório mensal de peças trocadas com seus respectivos 
valores. 
 
8.1.11. Refazer todo e qualquer serviço não aprovado pela 
CONTRATANTE , sem qualquer ônus adicional. 
 
8.1.12. Responsabilizar-se pelo fornecimento e manutenção de todas as 
ferramentas e aparelhos mecânicos ou eletrônicos de aferição, ferramentas utilizadas na área 
de rede e cabeamento estruturado, regulagem ou ajuste, necessários à execução dos serviços 
contratados, inclusive aos técnicos situados nas Varas Federais do Interior do estado, não 
cabendo à CONTRATANTE  nenhuma responsabilidade pelo desgaste, dano parcial ou total 
dos mesmos. 
8.1.13. A CONTRATADA  deverá disponibilizar a cada um de seus técnicos 
as seguintes ferramentas de trabalho: Estojo ou maleta para armazenamento das ferramentas, 
alicate de bico fino, alicate de corte, jogo de chave philips, jogo de chave de fenda, jogo de 
chave de torque, pincel 2, estilete, multímetro, pulseira anti-estática. 
 
8.1.14. A CONTRATADA  deverá disponibilizar para cada local, onde se 
encontrar um ou mais técnicos, as seguintes ferramentas: Chave de porca 1/8, chave de porca 
3/16, chave inglesa, alicate RJ-45, alicate de inserção, pinça T1 para soldar e segurar, pinça 
para chips anti-estática, insersor de chips anti-estático, ferro de soldar, sugador de solda, 
testador de cabo RJ45, soprador, manta anti-estática. 
 
8.1.15. Transferir os técnicos que atuam no Ed. Jerônimo Monteiro e no Ed. 
Sede e Anexo da CONTRATANTE  e que prestam os serviços objeto do presente 
CONTRATO , parcial ou integralmente, quando da mudança, para a nova Sede da 
CONTRATANTE . 
  
8.1.16. A CONTRATADA deverá manter, durante toda a vigência do 
CONTRATO , em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas por lei, EDITAL  e seus anexos. 
 
8.1.17. A CONTRATADA  deverá instruir seus empregados, visando à 
correta execução dos serviços, inclusive quanto à prevenção de acidente e de incêndio. 
 
8.1.18. A CONTRATADA  deverá manter na Justiça Federal de Primeiro 
Grau – Seção Judiciária do Espírito Santo um livro de ocorrências para registro de fatos 
relevantes que envolvam seus empregados. 
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8.1.19. A CONTRATADA  deverá inspecionar e coordenar, com visitas 
semanais e obrigatórias, sem ônus para a CONTRATANTE , os serviços realizados por seus 
empregados. 
 
8.1.20. A CONTRATADA  deverá manter o registro de empregados de que 
trata o artigo 41 da Consolidação das Leis do Trabalho no local de prestação dos serviços, 
sendo esse dispensado apenas na hipótese de a CONTRATADA  adotar o controle único e 
centralizado para registro de empregados e desde que os empregados portem cartão de 
identificação com o nome completo, número de inscrição no PIS/PASEP, horário de trabalho 
e cargo ou função, conforme determina a Portaria nº 41/2007, do Ministério do Trabalho e 
Emprego. 
 
8.1.21. A CONTRATADA  deverá manter livro de ponto sob a fiscalização 
do Supervisor da Seção de Suporte Técnico de Informática da CONTRATANTE , onde 
deverão ser assinados os horários de entrada e saída, inclusive dos horários de repouso. 
 
8.1.22. A CONTRATADA  deverá informar à Seção de Suporte Técnico de 
Informática da CONTRATANTE , por escrito, com, no mínimo, 01 (um) dia útil de 
antecedência, qualquer alteração de caráter permanente no quadro de funcionários fixos (em 
virtude de demissão, relocação etc.), devendo o documento apresentado informar o(s) nome(s) 
do(s) substituto(s), com função, RG e CPF, e respectivo(s) substituído(s), bem como data(s) 
de início/ período(s), horário(s) e local(is) de substituição. 
 
8.1.23. No caso de férias, a relação informando os substitutos e substituídos 
nos moldes do item anterior, deverá ser apresentada à Seção de Suporte Técnico de 
Informática com antecedência mínima de 10 (dez) dias. 
 
8.1.24. Em quaisquer casos de afastamentos (faltas, licenças, etc.), a 
substituição, no posto de trabalho, deverá ser realizada em, no máximo, 02 (duas) horas, por 
outro empregado de igual qualificação e capacidade técnica, devendo a CONTRATADA 
apresentar, até o momento da efetiva substituição (em não se tratando das hipóteses previstas 
nos itens 8.1.22. e 8.1.23.), documento contendo os dados exigidos no item 7.1.22. Caso a 
devida substituição não seja realizada dentro do prazo especificado, o afastamento ensejará a 
realização de desconto na fatura do mês correspondente, com base nos custos apresentados 
pela CONTRATADA . 
 
8.1.25. Quando se tratar de substituição de apenas um funcionário, se a 
CONTRATADA  julgar mais conveniente, poderá, mediante registro nos autos, deixar de 
promovê-la nos primeiros 02 (dois) dias do afastamento, sem que seja, com isso, penalizada 
por descumprimento contratual, embora seja mantida a aplicação do desconto correspondente 
aos dias descobertos, conforme item 8.1.24 desta Cláusula. 
 
8.1.26. A CONTRATADA  deverá encaminhar à CONTRATANTE , 
Convenção Coletiva de Trabalho, Acordo Coletivo ou Dissídio Coletivo, devidamente 
registrada(o) na DRT – Delegacia Regional do Trabalho, sempre que uma nova (o) venha 
substituir a (o) que se encontra em vigor. 
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8.2. Em relação aos uniformes, a CONTRATADA  deverá: 
 
8.2.1. Fornecer kits completos de uniformes com, no mínimo, as quantidades 
especificadas nos itens 8.2.4. e 8.2.5. desta Cláusula. Não será permitida a entrega parcelada. 
Após a entrega, o funcionário assinará o recebimento. 
  
8.2.2. Fornecer uniformes novos, confeccionados de acordo com as 
quantidades especificadas no Anexo I anexo ao EDITAL , e entregues completos no prazo 
máximo de 10 (dez) dias a partir da data do início dos serviços.  
 
8.2.3. Substituir, num prazo de 05 (cinco) dias úteis após notificação formal, 
os uniformes que não estiverem condizentes com o exigido, sem ônus para o empregado, 
desde que as peças usadas sejam devolvidas à CONTRATADA , no estado em que se 
encontrarem. 
 
8.2.4. Fornecer para os funcionários do sexo masculino um mínimo de 03 
mudas, compostas por calça (jeans ou social) e camisa social (manga curta) com a 
identificação da empresa através de logo. 
 
8.2.5. Fornecer para os funcionários do sexo feminino um mínimo de 03 
mudas, compostas por saia ou calça (jeans ou social) e camisa social (manga curta) com a 
identificação da empresa através de logo. 
 
8.2.6. Fornecer uniformes apropriados às funcionárias gestantes, 
substituindo-os sempre que necessário. 
 
8.2.7. Não será permitido que os prestadores de serviços executem as tarefas 
com uniformes descorados (fora do padrão dos demais), rasgados ou sujos, bem como 
calçados deteriorados, sujos, furados ou rasgados, cabendo à CONTRATADA  fiscalizar e 
zelar pela aplicação dessas regras. 
 
8.2.8. É obrigatória a utilização de crachás de identificação, cabendo à 
CONTRATADA  fiscalizar e zelar pela aplicação dessa regra. 
 
8.2.9. É obrigatória e incondicional a utilização de todo e qualquer E.P.I. 
(Equipamento de Proteção Individual), nas atividades em que ele seja requerido pelas normas 
estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, ficando a CONTRATADA  responsável por 
observar sua necessidade, bem como fiscalizar sua utilização. 
 
8.2.10 A CONTRATANTE fará a conferência da quantidade e da qualidade 
dos uniformes e dos equipamentos de proteção individual, antes da entrega aos funcionários, 
rejeitando no todo ou em parte os que não estiverem de acordo com as especificações. 
 
8.2.11. As quantidades informadas referem-se ao fornecimento inicial dos 
uniformes para utilização nas execuções dos serviços, permitindo a troca diária dos mesmos.  
A substituição completa do vestuário se fará a cada período de 12 (doze) meses ou 
anteriormente a este período quando houver desgaste anormal dos mesmos. 
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8.3. Em relação ao fornecimento de vale transporte e auxílio alimentação, 
a CONTRATADA  deverá: 
 
8.3.1. Fornecer auxílio-alimentação, obrigatoriamente, a todos os seus 
empregados, mensalmente, até o último dia útil do mês anterior àquele em que serão 
utilizados, independentemente de previsão distinta em Convenção Coletiva de Trabalho ou 
instrumentos equivalentes, em quantidade correspondente ao total de dias úteis do mês em 
que serão utilizados, cujo valor unitário deverá ser, no mínimo, o constante da Convenção 
Coletiva de Trabalho, sendo que, na falta desta, aplicar-se-á a legislação correlata à matéria. 
 
8.3.2. Caso a CONTRATADA  apresente na composição de sua Planilha de 
Formação de Custos para o item auxílio-alimentação valor superior ao previsto na Convenção 
Coletiva de Trabalho em vigor da categoria objeto do CONTRATO , deverá a 
CONTRATADA , obrigatoriamente, repassar aos seus empregados o valor cotado. 
 
8.3.3. Caso a CONTRATADA  não pague a seus funcionários o auxílio-
alimentação, os respectivos valores não serão repassados pela CONTRATANTE  à 
CONTRATADA . 
 
8.3.4. A alimentação fornecida pelo empregador que não comprova seu 
registro no Programa de Alimentação do Trabalhador possui natureza jurídica salarial nos 
termos do artigo 458 CLT e do Enunciado 241 do TST, salvo se houver convenção em 
instrumento normativo coletivamente convencionado. Em razão dessa natureza salarial, seu 
valor deve integrar a base de cálculo para recolhimento do FGTS e da contribuição 
previdenciária. 
 
8.3.5. Fornecer os vales-transporte até o último dia útil do mês anterior 
àquele em que serão utilizados, independentemente de previsão distinta em Convenção 
Coletiva de Trabalho ou instrumentos equivalentes, em cota única. Poderá ser descontado em 
folha de pagamento percentual de participação conforme legislação do trabalho em vigor. 
 
8.3.6. A CONTRATADA  deverá responsabilizar-se pelo transporte de seu 
pessoal até as dependências da CONTRATANTE , e vice-versa, por meios próprios ou 
mediante vale-transporte, inclusive em casos de paralisações dos transportes coletivos. 
 
8.3.7. Fornecer os vales-transporte em quantidade necessária ao 
deslocamento do beneficiário no seu trajeto residência x trabalho e vice-versa. 
 
8.3.8. Será descontado da fatura o valor referente ao vale-transporte não 
fornecido aos funcionários que residam próximo ao local de trabalho. Esse valor será 
correspondente ao valor cotado na PROPOSTA. 
 
8.3.9. Apresentar relação de optantes e não optantes pelo vale transporte, 
juntamente com cada nota fiscal. 
 
8.4. Os empregados da CONTRATADA  deverão: 
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8.4.1. Apresentar-se asseados, uniformizados, portando crachá de 
identificação e munido dos dispositivos de proteção exigidos em lei. 
 
8.4.2. Estar em regular situação empregatícia. 
 
8.4.3. Sujeitar-se às normas disciplinares da CONTRATANTE . 
  
CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS E D A VIGÊNCIA DO 
CONTRATO 
 
9.1. DO PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS 
 
9.1.1. O prazo de prestação dos serviços será de 12 (doze) meses. 
 
9.1.2. O prazo para início dos serviços será de até 30 (trinta) dias contados 
do recebimento por parte da CONTRATADA , de comunicação formal do gestor do 
CONTRATO . 
 
9.1.3. A CONTRATADA  poderá solicitar a prorrogação do prazo previsto 
no item 9.1.2. desta Cláusula até o terceiro dia útil anterior ao término do referido prazo, 
desde que justifique e comprove suas alegações; suspendendo-se o decurso do prazo até a data 
do recebimento da comunicação oficial pela CONTRATADA  acerca da decisão da 
CONTRATANTE. 
 
9.2. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
 
9.2.1. A vigência do presente CONTRATO  dar-se-á a partir da data de sua 
assinatura até o término do prazo estabelecido no subitem 9.1.1 desta Cláusula. 
 
CLÁUSULA DEZ - DA GARANTIA DAS PEÇAS SUBSTITUÍDAS: 
 
9.1. A garantia das peças substituídas, utilizadas nos serviços objeto do 
presente CONTRATO , deverá compreender toda a vigência contratual prevista no item 9.2. 
da Cláusula Oitava do CONTRATO . 
 
CLÁUSULA ONZE - DO PREÇO, DO PAGAMENTO E DA REPACTU AÇÃO: 
 
11.1. DO PREÇO 
 
11.1.1 O valor total da Planilha I –Anexo VII do EDITAL  apresentado pela 
CONTRATADA  é de R$ _____________ (______________________________________). 
 
11.1.2. O valor total da Planilha II –Anexo VII do EDITAL  apresentado pela 
CONTRATADA  é de R$ _____________ (______________________________________). 
 
11.1.3. O valor global do CONTRATO  (item 11.1.1. + item 11.1.2.) é de R$ 
______________ (_________________________________________________). 
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11.1.4. Nos preços contratados deverão estar incluídos: impostos, 
contribuições, taxas, fretes, transporte, e, se houver, seguro, bem como todos os demais 
encargos incidentes. 
 
11.2.  DO PAGAMENTO 
 
11.2.1.              A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada pela CONTRATADA  ao 
responsável pelo recebimento do bem ou serviço. 
 
11.2.2.       A data da apresentação da nota fiscal/fatura será devidamente 
registrada nos autos do processo pelo responsável pelo recebimento do bem ou serviço. 
 
11.2.3.              O ATESTO na nota fiscal e o respectivo PAGAMENTO serão 
efetuados nos seguintes prazos, de acordo com o valor da despesa: 
 
11.2.3.1.        Despesa maior que R$ 8.000,00:  
 a)      prazo máximo para atesto: 05 dias úteis contados da 

apresentação da nota fiscal;  
 b)      prazo para pagamento: até o 5º dia útil contado do atesto na 

nota fiscal/fatura pelo responsável pelo recebimento do bem ou 
serviço. 

 
11.2.3.2.       Despesa igual ou menor que R$ 8.000,00, de acordo com o §3º do art. 
5º da Lei nº. 8.666/93:  
 a)        prazo máximo para atesto: 02 dias úteis contados da 

apresentação da nota fiscal; 
 b)       prazo para pagamento: até o 5º dia útil contado da 

apresentação da nota fiscal/fatura. 
 
11.2.4.              O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA , mediante 
ordem bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para 
pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas 
neste CONTRATO . 
 
11.2.5.              O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem 
bancária, será realizado desde que a CONTRATADA  efetue a cobrança de forma a permitir o 
cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias. 
 
11.2.6.              A CONTRATADA , optante pelo Simples, deverá apresentar, 
juntamente com a nota fiscal/fatura, declaração, conforme modelo constante do Anexo IV da 
Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004, substituído pelo Anexo IV constante da IN 
RFB n° 791, de 10 de dezembro de 2007.  Caso não o faça, ficará sujeita à retenção de 
imposto e contribuições, de acordo com a referida Instrução. 
 
11.2.7.              A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à 
CONTRATADA  para retificação e reapresentação, iniciando a contagem dos prazos fixados 
para o ATESTO a partir do recebimento da Nota Fiscal/Fatura corrigida. 
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11.2.8.              O pagamento fica condicionado à prova de regularidade perante a 
Fazenda Nacional, a Previdência Social e junto ao FGTS. 
 
11.2.9.              A compensação financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos 
de pagamento pela Administração, desde que o contratado não tenha concorrido de alguma 
forma para o atraso. É devida desde a data limite fixada no CONTRATO  para o pagamento 
até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. 
 
11.2.10.              Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento 
poderão ser calculados com utilização da seguinte fórmula: 
 
EM = N x VP x I 
 
Onde: 
 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 
I = (TX/100)  
        365 
TX = Percentual da taxa anual do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, do 
IBGE. 
 
11.3.  DA REPACTUAÇÃO:  
 
11.3.1.  Será permitida a repactuação do CONTRATO , desde que seja 
observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data da proposta, ou da data do 
orçamento a que a proposta se referir, ou da data da última repactuação. 
 
11.3.2.   Será adotada como data do orçamento a que a proposta se referir, a 
data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, que estipular o 
salário vigente à época da apresentação da proposta, vedada a inclusão, por ocasião da 
repactuação, de antecipações e de benefícios não previstos originariamente. 
 
11.3.3.   A repactuação será precedida de demonstração analítica do aumento 
dos custos, de acordo com as Planilhas de Custos e Formação de Preços constante do Termo 
de Referência. 
 
CLÁUSULA DOZE - DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA O PAGAMENT O: 
 
12.1.  Nota fiscal/fatura emitida em nome da instituição, constando o valor 
mensal e os valores a serem retidos referentes ao imposto de renda e INSS, sem emendas ou 
rasuras, preenchida corretamente, em compatibilidade com serviços executados, contendo: 
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12.1.1.  O nome, endereço e CNPJ da Justiça Federal (Justiça Federal de 1º 
Grau, Seção Judiciária do ES, Rua São Francisco, 52 – Cidade Alta, Vitória - ES, CEP 
29.015-200, CNPJ: 05.424.467/0001-82); 
 
12.1.2. O nome, Inscrição Estadual e CNPJ do Estabelecimento; 
 
12.1.3.  Natureza da operação; 
 
12.1.4.  Data de emissão;  
 
12.1.5. A data limite para a emissão da nota fiscal dentro do prazo de validade 
da nota fiscal; 
 
12.1.6. O número de controle da nota fiscal; 
 
12.1.7. Dados do serviço (discriminação exata do serviço executado); 
 
12.1.8. A discriminação do período em que os serviços foram realizados; 
 
12.1.9. Valor total da nota fiscal. 
 
12.2.                              Cópias das folhas de ponto dos empregados por ponto eletrônico ou 
meio que não seja padronizado. Em caso de faltas ou horas trabalhadas a menor, será feita 
glosa no valor da fatura.  
 
12.3.                  Comprovantes de pagamento dos salários concernentes ao mês que os 
serviços foram prestados, com a apresentação de um dos seguintes documentos; 
 
12.3.1. Comprovante de depósito em conta bancária do empregado; ou 
 
12.3.2.       Comprovante de pagamento a cada funcionário contratado ou recibo 
de cada um deles, contendo a identificação da empresa patronal (CONTRATADA  pela 
SJES), a importância paga, os descontos efetuados, mês de referência (mês em que os 
serviços foram prestados), data de pagamento/recebimento e assinatura do funcionário; 
 
12.4.         Os comprovantes de vales-transporte (referentes ao mês a ser 
trabalhado), com a apresentação de um dos seguintes documentos: 
 
12.4.1.       Comprovante de recarga de cartões em nome de cada funcionário 
acompanhado do comprovante de pagamento total da contratação realizado pela 
CONTRATADA  à empresa fornecedora dos cartões, ou 
 
12.4.2.   Relação dos funcionários constante do CONTRATO , contendo o 
valor do vale transporte, o valor de desconto (6%), data de recebimento e assinatura de todos 
os funcionários;  
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12.5.         Os comprovantes de fornecimento do auxílio alimentação dos 
empregados (referentes ao mês a ser trabalhado), com a apresentação de um dos seguintes 
documentos:  
 
12.5.1.    Comprovante da empresa fornecedora dos cartões com a lista de todos 
os funcionários da empresa CONTRATADA , acompanhado do comprovante de pagamento 
total da contratação realizado pela CONTRATADA  à empresa fornecedora dos cartões; ou 
 
12.5.2.     Relação dos funcionários constante do CONTRATO , contendo o 
valor do auxílio alimentação, data de recebimento e assinatura de todos os funcionários;  
 
12.6.   Comprovação dos recolhimentos do FGTS por meio dos seguintes 
documentos concernentes ao mês em que os serviços foram prestados: 
 
12.6.1.     Cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela Conectividade 
Social (GFIP) (Pode ser extraído da Internet);  
 
12.6.2.    Cópia da guia de recolhimento do FGTS (GRF) com a devida 
autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o 
comprovante emitido quando recolhimento for efetuado pela Internet; 
 
12.6.3.        Cópia da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (RE) 
(Pode ser extraído da Internet);  
 
12.6.4.       Cópia da relação de tomadores/obras (RET) (Pode ser extraído da 
Internet);  
 
12.7.        Comprovantes dos recolhimentos das contribuições ao INSS por meio 
dos seguintes documentos concernentes ao mês em que os serviços foram prestados: 
 
12.7.1.     Cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela conectividade 
social (GFIP) (Pode ser extraído da Internet); 
 
12.7.2.     Cópia do comprovante de declaração à Previdência (Pode ser extraído 
da Internet);  
 
12.7.3.    Cópia da guia da Previdência Social (GPS) com a devida autenticação 
mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante 
emitido quando o recolhimento for efetuado pela Internet;  
 
12.7.4.    Cópia da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (RE) 
(Pode ser extraído da Internet);  
 
12.8.      Todos os demais documentos relativos às alterações ocorridas no mês 
de referência como férias, contratação/dispensa de funcionário, atestados, faltas, etc;  
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12.9.  Regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, Previdência Social e 
junto ao FGTS, constatada através de consulta "on-line" ao Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, 
mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais, devendo ser exigidos da CONTRATADA  
tais documentos quando estiverem com prazo de validade vencido. 
 
CLÁUSULA TREZE - DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
13.1. Para segurança da CONTRATANTE  quanto ao cumprimento das 
obrigações contratuais, a CONTRATADA  deverá optar, como condição para a assinatura do 
CONTRATO , por uma das modalidades de garantia contratual previstas no § 1º do art. 56 da 
Lei nº 8.666/93, no percentual de 5% (cinco por cento) do preço global contratado, 
atualizável nas mesmas condições daquele. 
 
13.2.  A garantia contratual deverá ser ter validade durante toda vigência do 
CONTRATO . 
 
13.3. Caso o valor ou prazo do documento seja insuficiente para garantir 
este CONTRATO , a CONTRATADA  providenciará, compulsoriamente, tantos aditamentos 
quantos forem necessários até o término da vigência contratual prevista.  
 
13.4. A garantia prestada pela CONTRATADA  só será liberada ou 
restituída após o cumprimento dos termos previstos e formalizados no presente 
CONTRATO . 
 
CLÁUSULA QUATORZE – DAS EXIGÊNCIAS PARA O INÍCIO DO S SERVIÇOS 
 
14.1. Para o início da execução dos serviços, a CONTRATADA  deverá 
apresentar os documentos descritos no item 5.8. do Anexo I do EDITAL . 
 
CLÁUSULA QUINZE – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
15.1.      As  despesas decorrentes do presente CONTRATO   correrão  à conta 
dos recursos específicos consignados no  Orçamento Geral  da União. No exercício de 2009, 
às contas a seguir especificadas: 
  
 PROGRAMA DE TRABALHO:  
 ELEMENTO DE DESPESA      :  
 NOTA DE EMPENHO               :  
 
15.2. Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta de dotações 
orçamentária próprias e deverão ser formalizadas através de apostilamentos, com a indicação 
dos respectivos números de empenho contendo o crédito orçamentário (Programa de Trabalho 
Resumido - PTRES - e Classificação de Despesa). 
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CLÁUSULA DEZESSEIS – DAS PENALIDADES 
 
16.1.  As penalidades as quais fica sujeita a CONTRATADA , em caso de 
inadimplência, são as seguintes: 
 
16.1.1. Advertência; 
 
16.1.2. Multa; e 
 
16.1.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração pelo prazo de até 5 (cinco) anos. 
 
16.2. Esta Seção Judiciária utiliza nas aplicações de multa os seguintes 
parâmetros: 
 
16.2.1. Nas inexecuções totais: multa indenizatória de 30% (trinta por cento) 
sobre o valor global do contrato. 
 
16.2.2.  Nas inexecuções parciais: multa indenizatória de no mínimo 10% 
(dez por cento) e no máximo 30% (trinta por cento) sobre o valor equivalente à obrigação 
inadimplida ou sobre o valor da adjudicação, esse último nos seguintes casos específicos: 
 a) Não entrega de documentação exigida no Edital. 
 b) Apresentação de declaração ou documentação falsa. 
 c) Não manutenção da proposta. 
 d) Comportamento inidôneo. 
 e) Realização de fraude fiscal. 
 
16.2.3. Atrasos injustificados na execução do contrato: multa de mora 
diária de 0,3% (três décimos por cento), calculada à base de juros compostos, sobre o valor da 
obrigação inadimplida, limitada a 30% (trinta por cento) do valor da obrigação. 
 
16.3. O prazo para pagamento das multas será de 30 (trinta) dias, contados 
da data do recebimento da intimação. 
 
16.4. Para efeito de aplicação de multas, o valor global corresponde ao valor 
descrito no subitem 11.1.3. da Cláusula Onze do presente CONTRATO . 
 
16.5. O não cumprimento injustificado das obrigações contratuais, por parte 
da CONTRATADA , sujeita-la-á, também, às penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei 
nº 8.666/93 e art. 7º da Lei nº 10.520/02. 
 
16.6.  Os procedimentos de aplicação e de recolhimento das multas são 
regulamentados pela NI-4-09, desta Seção Judiciária. 
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CLÁUSULA DEZESSETE – DA DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTE E 
COMPLEMENTAR 
 
17.1 A execução dos serviços contratados obedecerá ao estipulado neste 
termo de CONTRATO , bem como às condições assumidas nos documentos a seguir 
indicados, os quais, independentemente de transcrição, ficam fazendo parte integrante e 
complementar deste CONTRATO , no que não contrariem as cláusulas aqui firmadas: 
 
17.1.1. EDITAL  e seus anexos; 
 
17.1.2 Proposta vencedora apresentada pela CONTRATADA , contendo 
prazos, preços, descrição de serviços a serem executados; 
 
17.1.3. Provas de regularidade com a Fazenda Nacional, Seguridade Social 
(CND) e perante o FGTS (Certificado emitido pela CEF); 
 
17.1.4. Comprovar que a CONTRATADA  é assistência técnica autorizada ou 
parceiro autorizado (com certificado), conforme declaração prévia do item 4.1.b. do Anexo I 
do EDITAL . A comprovação do item 4.1.b será feita através de contrato assinado entre as 
partes, site da empresa, declaração expressa em papel timbrado com firma reconhecida do 
responsável pelo fabricante com poderes para emitir tal declaração ou outro meio legal 
passível de verificação; 
 
17.1.5. Indicar um preposto, informando seus dados, e-mail, telefones, 
horário e local de trabalho habituais; 
 
17.1.6 O comprovante de prestação de garantia no percentual de 5% sobre o 
valor global do CONTRATO. 
 
CLÁUSULA DEZOITO – DA RESCISÃO 
 
18.1. A inadimplência parcial ou total das cláusulas e condições 
estabelecidas neste termo de CONTRATO , por parte da CONTRATADA , assegurará à 
CONTRATANTE  o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação através de ofício, 
entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, ficando a critério da 
CONTRATANTE  declarar rescindido o presente CONTRATO , nos termos desta cláusula 
e/ou aplicar a (s) multa (s)  prevista (s)  neste termo e  as demais penalidades previstas na Lei 
nº 8.666/93. 
 
18.2. O CONTRATO  firmado poderá, ainda, ser rescindido por quaisquer 
dos motivos previstos no artigo 78 da Lei nº 8.666/93. 
 
18.3. Em caso de rescisão por razões de interesse Público, a 
CONTRATANTE  enviará à CONTRATADA , prévio aviso com antecedência de 30 (trinta) 
dias.  
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18.4. Em qualquer caso de rescisão será observado o parágrafo único do 
artigo 78 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DEZENOVE – DA QUITAÇÃO 
 
19.1. Ao término de todas as obrigações atinentes ao presente 
CONTRATO , a CONTRATADA  deverá encaminhar à Seção de CONTRATO s 
Administrativos – SECOA da CONTRATANTE , termo de quitação devidamente assinado e 
datado pelo representante legal da CONTRATADA ,  no prazo máximo de 15 (quinze) dias. 
 
19.1.1.  Na hipótese de o Termo de Quitação não ser fornecido dentro do 
prazo fixado no subitem 19.1. será considerado como plena, rasa e total a quitação em favor 
da CONTRATANTE  dos débitos referentes à presente contratação. 
                
CLÁUSULA VINTE – DA PUBLICAÇÃO 
 
20.1 Em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da 
Lei 8.666/93, o presente instrumento de CONTRATO  será, na forma de extrato, publicado 
no Diário Oficial da União. 
 
 
CLÁUSULA VINTE E UM – DO FORO 
 
21.1   Para dirimir questões oriundas do presente CONTRATO  ou de sua 
execução, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, será 
competente o FORO DA JUSTIÇA FEDERAL – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍR ITO 
SANTO.  
 E, por estarem assim ajustadas, assinam as partes o presente 
CONTRATO , em 03 (três) vias de igual forma e teor. 
      
    Vitória/ES,  __  de ________  de  2009. 
 
                           

__________________________________ 
Ricarlos Almagro Vitoriano Cunha 

CONTRATANTE 

_______________________________ 
CONTRATADA 

 
 


