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TERMO DE CONTRATO

TERMo DE coNTRATo DE nRESTAçÄo ne sERVtços ¡l:
L0l?9.ü¡ QUE FAZEM ENTRE St R Ut¡lÃO, poR ltrltERtr¡Éoto

DO CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE

DESASTRES NATURAIS E A EMPRESA NORTH SERVICOS

LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA.

A uniäo, por intermédio do MINISTÉR|o DA ctÊNctA, TECNOLoGtA, tNovAçÕES E
COMUNICAÇOES (MCTIC) E do CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE
DESASTRES NATURAIS (CEMADEN), com sede na Estrada Doutor Altino Bondesan, 500, Distrito
de Eugênio de Melo (Rodovia Presidente Dutra, km 137,8) * Prédio do CEMADEN, CEP 12247-016,
na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ sob o no
01.263.896/0026-12, neste ato representado pelo seu Diretor, Sr. OSVALDO LU¡Z LEAL DE
MORAES, nomeado pela Portaria no 998, de 05 de junho de 2015, publicada no Diário Oficial da
União (DOU) no 105, Seçåo 02, página 01, do dia 05 de junho de 2015, inscrito no CPF no
285'437.260-34, portador da Carteira de ldentidade no 010.052.247-85, expedida pela SSP/RS,
doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa NORTH SERVICOS LOCACAO DE MAO DE
OBRA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o no 00.642.10710001-33, sediada na Rua Barbosa De Freitas
N" 1741 Sala 04 Aldeota - CEP 60J70-021, em Fortaleza/CE, doravante designada CONTRATADA,
neste ato representada pelo seu Administrador, Sr. RENATO MESQUITA COLARES, portador da
Carteira de ldentidade n" 2OO7234746-0, expedida pela SSPICE, e CPF n'057.55g.813-10, tendo em
vista o que consta no Processo no 01242.000359/2019-15 e em observância às disposiçöes da Lei no
8.666, de 21 de junho de 1993, da Leino 10.520, de 17 de julho de2002, do Decreto no 9.507, de 21
de setembro de 2018 e da lnstrução Normativa SEGES/MP no 5, de 26 de maio de 2017, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão no 10/2019, mediante as cláusulas e
condiçöes a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA- OBJETO

1.1' O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de secretariado,
com disponibilizaçäo de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados
nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

1'2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo, e à
proposta vencedora, independentemente de transcriçåo.

1.3. Objeto da contratação:

2. CLÁUSULA SEGUNDA - UGÊNCIA

2.1'O pra.zo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data
de$l I 11 12019 e encerramento em Q| I 11 l2o2o, podendo ser prorrogado por interesse
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Postos Valor Unit. Valor Mensal Valor Anual

I Técnico de Secretariado - CBO: 3515-05 o4 3.564,56 t4.258,26 171.099,11
2 Secretário Executivo - CBO: 2523-05 02 4.583,26 9.166,52 L09.998,22
3 Secretário Executivo Trilíngue - CBO: 2523-L5 01 6.520,79 6.520,79 79.249,M

Total 359.346,77
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das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade
competente e seja observado o disposto no Anexo lX da lN SEGES/MP n.ô A512017, atentando,
em especial, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

2.1.1. Estejaformalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem
natureza continuada;

2.1.2. Seja juntado relatório que discorra sobre a execuçåo do contrato, com informaçöes
de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém
interesse na realização do serviço;

2.1.4. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso
para a Administraçäo;

2.1.5. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogaçäo;

2.1.6. Seja comprovado que a contratada mantém as condiçöes iniciais de habilitação.

2.2. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebraçåo de termo aditivo.

3. CLÁUSULATERCETRA- PREçO

3.1. O valor mensal da contratação é de R$ 29.945,56 (Vinte e nove mil, novecentos e quarenta e
cinco reais e cinquenta e seis centavos), perfazendo o valor total de R$ 359.346,77 (Trezentos e
cinquenta e nove mil, trezentos e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos).

3.2. No valor acima estão incluldas 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 administraçäo, frete, seguro e outros
necsssários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. cLÁusuLA QUARTA - DorAçÃo oRçAMENTÁHA

4.1. As despesas deconentes desta contratação estão programadas em dotaçåo orçamentária
própria, prevista no orçamento da Uniäo, para o exercício de 2019, na classificaçåo abaixo:

Gestäo/U n i d ade: 240224

Fonte: 0100

Programa de Trabalho: 19.571 .2040.20G8.0001

Elemento de Despesa: 33.90.39.79

Pl: 20G80003-01

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correråo à conta dos recursos
próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocaçäo será feita no início de cada
exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA- PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-
se definidos no Termo de Referência e no Anexo Xl da lN SEGES/MP n.512\fi.

é
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6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTAMENTO DE PREçOS EM SENTTDO AMPLO

6.1. As regras acerca do reajustamento de preços em sentido amplo do valor contratual (reajuste
em sentido estrito e/ou repactuaçäo) são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo deste
Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA- GARANTTA DE EXECUçAO

7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes
do Termo de Referência, anexo do Edital.

8. CLÄUSULA OTTAVA- MODELO DE EXECUçÃO OOS SERVTçOS E F|SCALIZAçÃO

8.1. O modelo de execuçäo dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais
que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela
CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA NONA - OBRtcAçóeS Ot CoNTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigaçöes da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.

10. cLÁusuLA DÉctMA- SANçÕES ADMTNTSTRATTVAS

10,1.4s sançöes relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.

1I. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- RESCISÄO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situaçÕes previstas nos incisos I

a Xll e XVll do arl.78 da Lei no 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no
art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de
Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, incíso ll, da Leí no 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados e precedidos de autorização
da autoridade competente, assegurândo-se à CONTRATADA o direito ao contraditório, bem
como à prévia e ampla defesa.

11.3.4 CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art.77 daLei no 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1. Balanço dos eventos oontraluais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. lndenizaçöes e multas.

11.5. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das
contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS poderá dar ensejo à rescisão do
contrato por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE e à aplicaçäo das penalidades cabfveis
(art. 8o, inciso lV, do Decreto n.o 9.507, de 201S).

11'6. Quando da rescisão, o fiscal administrativo deverá verificar o pagamento pela
CONTRATADA das verbas rescisórias ou os documentos que comprovem que os empregados
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serão realocados em outra atividade de prestaçáo de serviços, sem que ocona a interrupção do
contrato de trabalho (art. 64 a 66 da lN SEGESiMP n.o 05/2017).

11.7. Até que a CONTRATADA comprove o disposto no item anterior, a CONTRATANTE reterá:

11.7.1 . a garantia contratual, prestada com cobertura para os casos de descumprimento
das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária pela CONTRATADA, que será
executada para reembolso dos prejuízos sofridos pela Administração, nos termos da
legislação que rege a matéria; e

11.7.2. os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional
ao inadimplemento, até que a situaçåo seja regularizada.

11.8. Na hipótese do subitem anterior, nåo havendo quitação das obrigaçöes por parte da
CONTRATADA no prazo de quinze dias, a CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento das
obrigaçöes diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da
execuçäo dos serviços objeto do contrato.

11.9. O CONTRATANTE poderá ainda:

11.9.1. nos casos de obrigaçäo de pagamento de multa pela CONTRATADA, reter a
garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e

11.9.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados
à Administraçäo, nos termos do inciso lV do art. 80 da Lei n.o 8.666, de 1993, reter os
eventuais créditos existentes em favor da CONTRATADA decorrentes do contrato.

11.10. O contrato poderá ser rescindido no caso de se constatar a ocorència da vedação
estabelecida no art. 50 do Decreto n.o 9.507, de 2018.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VEDAçöES

12.1. Ê.vedado à CONTRATADA:

12.1 .1 . caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCTMATERCE¡RA - ALTERAçÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art.65 da Lei no 8.666, de
1993, bem como do ANEXO X da INISEGES/MP no 05, de 2017.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condiçöes contratuais, os acréscimos
ou supressöes que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressöes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderåo
exceder o limite de 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.'1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas
na Lei no 8.666, de 1993, na Lei no 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e,
subsidiariamente, segundo as disposiçöes contidas na Lei no 8.078, de 1gg0 - Código de Defesa
do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
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15.1.lncumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste ínstrumento, por extrato, no
Diário Oficial da Uniäo, no prazo previsto na Lei no 8.666, de 1gg3.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- FORO

16.1, É eleito o Foro da Seçåo Judiciária de São José dos Campos para dirimir os litígios que
decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela
conciliaçäo, conforme art. 55, $2o, da Lei no 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas)

vias de igual teor, que, depois de lido e aehado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas

testemunhas.

säo José dos campos, $J de ¡toli,Mb(6 oe zote.

osv MORAES
Di o CEMADEN

legalda CONTRATANTE

ITA COLARES
Administrador

Representante legal da CONTRATAÐA

TESTEMU

1-)
Nome .^ [,[t-rø5 3rn
CPF: ¡1o 3s3- ø,(

Nome:

f*

2-)

cer:¡gÇ¿qoS( -
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NORTH SERVICOS LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA, inscrita no CNPJ/MF
sob o no 00.642.10710001-33, por intermédio de seu representante legal, o Sr. RENATO MESQUITA
COLARES, portador da Cédula de ldentidade RG no 2007234746-0 e do CPF no 057.559.813-10,
AUTORIZA o CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DEsAsTREs
NATURA¡S (CEMADEN), para os fins do Anexo Vll-B da lnstrução Normativa no 05, de 2610512017,
da Secretaria de Geståo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestäo e dos dispositivos
conespondentes do Editaldo Pregåo n. 10/2019:

1) que sejam descontados da fatura e pagos diretamente aos trabalhadores alocados
a qualquer tempo na execuçåo do contrato acima mencionado os valores relativos aos salårios e
demais verbas trabalhistas, previdenciárias e fundiárias devidas, quando houver falha no
cumprimento dessas obrigaçöes por parte da CONTRATADA, até o momento da regularização, sem
prejufzo das sanções cabíveis.

2) que sejam provisionados valores para o pagamento dos trabalhadores alocados na
execução do contrato e depositados em conta corrente vinculada, bloqueada para movimentação, e
aberta em nome da empresa NORTH SERVICOS LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA junro a
instítuição bancária oficial, cuja movimentação dependerá de autorização prévia do GENTRO
NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS (CEMADEN), que
tambråm terá permanente autorizaçäo para acessar e conhecer os respectivos saldos e extratos,
independentemente de qualquer intervenção da titular da conta.

3) que a CONTRATANTE utilize o valor da garantia prestada para realizar o
pagamento direto das verbas rescisórias aos trabalhadores alocados na execução do contrato, caso a
CONTRATADA não efetue tais pagamentos até o fim do segundo mês após o encerramento da
vigência contratual.

São José dos Campos, QJ de MOVú.7vI$[g de 2019

RENATO COLARES
Administrador

Representante legal da CONTRATADA

pÁrnrn AMATIA
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