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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
SISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO 
CIDADÃO-SIAC/SUPER FÁCIL E A EMPRESA, V. 
CAMPOS COSTA - ME, PARA OS FINS NELE 
DECLARADOS. 

 
O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, por intermédio do SISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO 
CIDADÃO-SIAC, com sede nesta Capital, sito à Rua Cândido Mendes, 480 - Centro, representada pelo 
seu Diretor Sr. ALESSANDRO DE CARVALHO AGRA, brasileiro, RG nº 101333 - AP, CPF nº 931.910.652-
53, residente nesta cidade de Macapá-AP, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa V. 
CAMPOS COSTA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 10.642.664/0001-08, com sede na Rua Henrique 
Galucio, n° 1906, Sala-A, Bairro: Centro, Macapá-AP, doravante denominada CONTRATADA, neste ato 
representada pela Sra. VICENTINA CAMPOS DA COSTA, brasileira, Cédula de Identidade nº 4680495-
SEGUP/PA e CPF nº 454.810.082-20, residente e domiciliado na cidade de  Macapá-AP, sito Rua Cônego 
Domingos Maltês, 1746, Santa Rita, resolvem de comum acordo firmar o presente instrumento 
CONTRATUAL, subordinado a legislação aplicável e às cláusulas e condições que se obrigam a respeitar e 
cumprir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  
1.1. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores; - Lei 10.520, de 17 de julho de 2002; - 
Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005; - Lei Complementar 101, de 05 de maio de 2000; - Lei nº 4.320, 
de 17 de março de 1964; - Lei Complementar 123, 14 de dezembro de 2006; - Decreto 7.892 de 23 de 
janeiro de 2013; - IN 02 - MPOG DE 30 de abril de 2008. 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:  
2.1. Constitui objeto do presente Instrumento a contratação de empresa especializada na execução de 
serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, jardinagem e copeiragem, com 
fornecimento de todos os materiais a serem utilizados na execução dos serviços em todas as instalações 
das Unidades do Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão – SIAC/Super Fácil. 

2.2.1. Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição, e devem ser 
obrigatoriamente observados e executados: 
a) Edital do Pregão Eletrônico n° 02/2015-CPL/SIAC e seus anexos; 
b) Proposta comercial da CONTRATADA;  
c) Ata de Registro de Preços n° 01/2015-CPL/SIAC; e 
d) A relação do Quantitativo do Material de Limpeza e Insumos de Limpeza 
Complementares a serem entregues por Unidade/SIAC/Super Fácil (Anexo I do Termo 
de Referência).     

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
Para garantir o fiel cumprimento do objetivo do presente termo de contrato, o CONTRATANTE obriga-se 
a: 
1. Na execução do objeto do presente Contrato, caberá a Contratante:  
a) Exercer a fiscalização e acompanhamento dos serviços através do Fiscal do Contrato designado pela 
autoridade competente, fornecendo as informações que se fizerem necessárias à realização dos serviços 
a que se referem este instrumento, participando ativamente das sistemáticas de supervisão, 
acompanhamento e controle de qualidade dos serviços, notificando a Contratada quaisquer 
irregularidades na execução dos serviços.  
b) Prover os recursos necessários à completa execução do Contrato. Atestar através do Fiscal do Contrato 
as Notas Fiscais/Fatura de Serviços correspondentes às etapas executadas, após a verificação da 
conformidade dos serviços, para efeito de pagamento.  
c) Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas.  
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d) Receber os empregados e prepostos da Contratada, devidamente identificados, devendo tomar as 
providências administrativas que garantam o livre desempenho de suas atividades, promovendo às suas 
expensas a infraestrutura necessária à prestação dos serviços, incluindo instalações sanitárias e outras 
que se apresentarem necessárias.  
e) Elaborar relatório de acompanhamento mensal, registrando as ocorrências relativas aos serviços, o 
nome dos empregados faltosos (caso não haja substituição pela Contratada), com o horário e o dia da 
falta, o número de substituições ocorridas no mês.  
f) Avaliar o desempenho dos serviços prestados pela Contratada.  
g) Cuidar para que o empregado da Contratada somente receba ordens para a execução de tarefas, do 
preposto da empresa Contratada, haja vista a sua subordinação à mesma. Havendo necessidade de 
solicitações ou reclamações quanto aos serviços, estas deverão ser dirigidas ao preposto, que se 
incumbirá de tomar as providências cabíveis.  
h) Não permitir que os empregados da Contratada desempenhem funções que não as definidas no 
Contrato e nos seus aditivos, e muito menos poderão ser utilizados para a realização de tarefas 
particulares, e;  
i) Fiscalizar e controlar a confirmação da frequência dos empregados da Contratada com 
acompanhamento do representante.  
j) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as respectivas especificações.  
k) Exigir da Contratada, a qualquer tempo, documentação que comprove o correto e tempestivo 
pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da 
execução do Contrato.  
l) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, de acordo com as 
clausulas e os termos de sua proposta.  
m) Efetuar pesquisa de satisfação dos serviços de limpeza e conservação, semestralmente, visando apurar 
o grau de satisfação e os ajustes necessários á perfeita execução dos serviços.  
2. Visando a execução dos serviços a que se refere este Instrumento, obriga-se a CONTRATADA, além do 
cumprimento dos dispostos na Cláusula Segunda, a: 
2.1 - Na execução do objeto do presente Contrato, a Contratada disponibilizará os meios necessários ao 
fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe forem confiados neste instrumento, ficando 
acordado que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização da Contratante eximirá a Contratada das 
suas responsabilidades provenientes do contrato, obrigando-se ainda a:  
a) Executar os serviços de conformidade com a programação e orientação estabelecidas pela 
Contratante, primando pela eficiência e cordialidade, qualificando e orientando os funcionários para que 
se comportem com postura profissional e apresentem padrões de eficiência e higiene compatíveis com a 
prestação dos serviços especificados neste Termo.  
b) Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de 
forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante, 
mantendo sempre em perfeita ordem, todas as dependências objeto dos serviços.  
c) Manter um representante responsável pelo gerenciamento dos serviços, exercendo a supervisão 
necessária e com poderes de representação ou de preposto para tratar com a Contratante.  
d) Apresentar a Contratante, relatório técnico mensal das atividades realizadas, constando relações 
nominais de licenças, faltas e substituições se houver, escala nominal de férias dos empregados e seus 
respectivos substitutos.  
e) Facilitar a fiscalização efetuada por órgãos de controle, comunicando a Contratante o resultado das 
inspeções.  
f) Acatar a fiscalização por parte do Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão - SIAC, prestando-lhe 
todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas, dirimindo todas as 
ocorrências.  
g) Comunicar a Contratante, de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência de acidentes verificados no 
curso da execução contratual, assim como todas as ocorrências anormais;  
h) Atribuir ao preposto às tarefas de coordenar, comandar e fiscalizar o bom andamento dos serviços, 
devendo cuidar da disciplina, controlar através de relógio de ponto a frequência e a apresentação 
pessoal dos empregados, bem como manter estreito contato com o Fiscal do Contrato junto ao 
SIAC/SUPER FÁCIL.  
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i) Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, tendo funções 
profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho, apresentando-os com pontualidade e 
assiduidade, de acordo com os horários fixados pela Contratante.  
j) Realizar às suas expensas, tanto na admissão como durante toda a vigência do Contrato de trabalho dos 
seus empregados, todos os exames médicos exigidos por força de lei, cuidando para que apresentem 
permanentemente um quadro de saúde, inclusive bucal e psicológica.  
k) Responsabilizar-se pelo treinamento de qualificação dos empregados, necessário à perfeita execução 
dos serviços, sem quaisquer ônus para a Contratante, com uma frequência suficiente para manter-se 
aprimorado e igualado o nível de execução dessa prestação de serviço, inclusive para aqueles que farão 
as substituições.  
l) Providenciar para que todos os seus profissionais cumpram normas de segurança.  
m) Controlar a frequência de seus funcionários por folha de ponto ou com seus próprios equipamentos e 
insumos (relógio de ponto, cartões de ponto, etc.), que serão instalados em local indicado pela 
Contratante.  
n) Substituir sempre que necessário ou quando exigido pela Contratante, qualquer funcionário cuja 
atuação, permanência ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes, insatisfatórios à 
disciplina do órgão ou ao interesse do serviço público, ou ainda, incompatível com o exercício da função 
que lhe foi atribuída.  
o) Promover a imediata substituição de empregados em caso de falta, independentemente do motivo 
apresentado, no prazo de 01 (uma) hora após a notificação, devidamente uniformizado e portando 
crachá de identificação.  
p) Prover pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, nos regimes contratados, sem 
interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço, demissão e outros 
casos análogos obedecidos às disposições da legislação trabalhista vigente.  
q) Instruir os seus empregados quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante.  
r) Cumprir as normas, regulamentos e posturas, pertinentes à atividade objeto do presente Termo de 
Referência, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer 
transgressão.  
s) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias no atendimento aos seus 
empregados acidentados ou com mal súbito, quando em serviço, por meio do seu representante.  
t) Promover, quando a legislação o exigir, para regular a execução do objeto deste Termo de Referência, 
a obtenção de todo e qualquer tipo de licença junto aos órgãos fiscalizadores.  
u) Assumir total responsabilidade sobre os equipamentos, móveis e utensílios colocados à disposição dos 
serviços, garantindo-lhes a integridade, sendo de sua responsabilidade as despesas com a reparação 
decorrente de danos não oriundos do desgaste natural do uso e a reposição dos mesmos quando for o 
caso.  
v) Manter diariamente limpos e higienizados todo o material utilizado na prestação dos serviços.  
w) Verificar semanalmente quais os materiais utilizados na prestação dos serviços que deverão ser 
substituídos ou descartados.  
x) Confeccionar, distribuir e orientar os seus empregados para uso obrigatório de crachá identificador, 
com foto colorida, permitindo o acesso às dependências Do SIAC/SUPER FÁCIL.  
2.2 - A Contratada não poderá repassar os custos de qualquer dos subitens acima a seus empregados.  
2.3 – Os materiais de consumo e equipamentos a serem fornecidos pela Contratada deverão ser 
disponibilizados novos de primeiro uso.  
2.4 – Não será permitida a retirada dos materiais de consumo e equipamentos, colocados a disposição da 
Contratante, exceto em caso de não atenderem às especificações objeto da contratação ou por motivos 
de manutenção ou substituição por similar ou melhor tecnologia, cabendo prévia autorização do 
Contratante.  
2.5 – No momento da assinatura do Contrato, deverá ser identificado o endereço, telefone fixo, celular 
de contato da sede da empresa ou do escritório de representação da cidade onde os serviços serão 
prestados, bem como do preposto indicado pela Contratada.  
2.6 - Os empregados que a Contratada apresentar para a execução dos serviços não terão vínculo de 
qualquer natureza com a Contratante e desta não poderá demandar quaisquer pagamentos, tudo da 
exclusiva responsabilidade da Contratada.  
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2.7 - Na eventual hipótese de vir a Contratante a ser demandada judicialmente, a Contratada ressarcirá 
de todas e quaisquer despesas que, em decorrência, vier a ser condenado a pagar, incluindo-se não só os 
valores judicialmente fixados, mas também outros alusivos à formulação da defesa.  
2.8 – A Contratada se responsabilizará pelos pagamentos e/ou ônus relativos a taxas, tributos, encargos 
sociais e indenizações trabalhistas, encargos previdenciários, contribuições sociais, vale transporte, 
refeição e outros previstos na legislação e normas vigentes e que decorram de sua condição de 
empregadora. Dessa forma, é de responsabilidade da Contratada:  
a) Manter a situação trabalhista e previdenciária dos profissionais alocados, devidamente atualizada e 
regularizada, inclusive no aspecto salarial, mantendo em dia todos os direitos trabalhista de seus 
profissionais, tais como horas extras, indenizações e outras vantagens, de forma que não sejam os 
trabalhos da Contratante prejudicados em função de reivindicações por parte de seus empregados;  
b) Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencimento, os salários dos empregados nos 
serviços contratados, bem como recolher no prazo legal os encargos decorrentes da contratação dos 
mesmos, apresentando a Contratante, sempre que solicitado, os respectivos comprovantes.  
c) Fornecer aos seus empregados individualmente, os benefícios concedidos por força de Acordo ou 
Convenção Coletiva de Trabalho, suficiente para cada mês, até o último dia útil daquele que antecede ao 
mês de sua competência, tais como: Vale transporte, Auxílio Alimentação e outros.  
d) Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, responsabilizando-se, 
também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do 
contrato, conforme exigência legal.  
2.7 - O atraso no pagamento de fatura por parte da Contratante, decorrente de circunstâncias diversas, 
não exime a Contratada de promover o pagamento dos empregados nas datas regulares.  
2.8 - O vale transporte deverá ser fornecido ao empregado, obedecendo ao itinerário de ida e volta a sua 
residência, até o último dia útil daquele que antecede ao mês de sua competência.  
2.9 - Cabe à Contratada toda e qualquer responsabilidade por atos de negligência de seus empregados, 
praticados durante o horário de trabalho.  
2.10 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Contratante, não eximirá a Contratada de 
total responsabilidade por seus atos falhos. 
2.11 - A Contratada deverá responder por danos ou por desaparecimentos de bens materiais, que 
venham a ser motivados por seus empregados, por prepostos a terceiros ou ao SIAC, desde que fique 
comprovada a responsabilidade, advindos de imperícia, imprudência ou desrespeito às normas de 
segurança, quando da execução dos serviços, ainda que de forma involuntária, devendo adotar, dentro 
de 48 (quarenta e oito) horas, as providências determinadas pela Contratante, necessárias ao 
ressarcimento ou à reposição, conforme o caso, sem prejuízo das demais sanções;  
2.12 - A Contratante será devidamente autorizada a descontar o valor correspondente a danos, 
diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos mensais que lhe forem devidos ou da garantia 
contratual, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial;  
2.13 – A Contratada deverá responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 
legislação vigente.  
2.14 – A Contratada é proibida de transferir a outrem, sob qualquer regime, no todo ou em parte, o 
objeto da presente contratação.  
2.15 – A Contrata não pode se valer do contrato para assumir obrigações perante terceiros, dando-o 
como garantia, nem utilizar os direitos de crédito, a serem auferidos em função dos serviços prestados, 
em quaisquer operações de desconto bancário.  
2.16 – Deve, a Contratada, manter durante toda a vigência do contrato as condições de habilitação para 
contratar com a Administração Pública, apresentando sempre que exigido os comprovantes de 
regularidade fiscal e trabalhista.  
2.17 - Os serviços serão executados pela contratada na seguinte freqüência: O Contratado, além do 
fornecimento da mão-de-obra, dos materiais e dos equipamentos, ferramentas, utensílios e outros 
necessários para a perfeita execução dos serviços de limpeza dos prédios e demais atividades correlatas, 
obriga-se a: 
2.17.1 – SERVENTES DE LIMPEZA:  
2.17.1.1 - ÁREA INTERNA 
2.17.1.1.1 – DIÁRIAMENTE, uma vez quando não explicitado.  
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a) Remover, com pano úmido, o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, persianas, peitoris, 
caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos elétricos, extintores de 
incêndio, etc.;  
b) Aspirar o pó em todo o piso acarpetado;  
c) Proceder a lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com saneante domissanitário 
desinfetante, duas vezes ao dia;  
d) Varrer, remover manchas e lustrar os pisos encerados de madeira;  
e) Varrer, passar pano úmido e polir os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de granito e 
emborrachados;  
f) Varrer os pisos de cimento;  
g) Limpar com saneantes domissanitários os pisos dos sanitários, copas e outras áreas molhadas, duas 
vezes ao dia;  
h) Abastecer com papel toalha, higiênico e sabonete líquido os sanitários, quando necessário;  
i) Retirar o pó dos telefones com flanela e produtos adequados;  
j) Limpar os elevadores com produtos adequados;  
k) Passar pano úmido com álcool nos tampos das mesas e assentos dos refeitórios antes e após as 
refeições;  
l) Retirar o lixo duas vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos de cem litros, removendo-os para 
local indicado pela Administração;  
m) Deverá ser procedida a coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da 
IN/MARE nº 06 de 03 de novembro de 1995;  
n) Limpar os corrimãos;  
o) Suprir os bebedouros com garrafões de água mineral, adquiridos pela Administração;  
p) Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária.  
2.17.1.1.2 - SEMANALMENTE, uma vez, quando não explicitado.  
a) Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos;  
b) Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas de fórmica;  
c) Limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes pintados à óleo ou verniz sintético;  
d) Lustrar todo o mobiliário envernizado com produto adequado e passar flanela nos móveis encerados;  
e) Limpar, com produto apropriado, as forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas; f) Limpar 
e polir todos os metais, como válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc.;  
g) Lavar os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados com 
detergente, encerar e lustrar;  
h) Passar pano úmido com saneantes domissanitários nos telefones;  
i) Limpar os espelhos com pano umedecido em álcool, duas vezes por semana;  
j) Retirar o pó e resíduos, com pano úmido, dos quadros em geral;  
k) Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal.  
2.17.1.1.3 - MENSALMENTE, uma vez. 
a) Limpar todas as luminárias por dentro e por fora;  
b) Limpar forros, paredes e rodapés;  
c) Limpar cortinas, com equipamentos e acessórios adequados;  
d) Limpar persianas com produtos adequados;  
e) Remover manchas de paredes;  
f) Limpar, engraxar e lubrificar portas, grades, basculantes, caixilhos, janelas de ferro (de malha,    enrolar, 
pantográfica, correr, etc.);  
g) Proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês.  
2.17.1.1.4 - SEMESTRALMENTE, uma vez quando não explicitado.  
a) Efetuar lavagem das áreas acarpetadas previstas em contrato;  
b) Aspirar o pó e limpar calhas e luminárias;  
c) Lavar pelo menos uma vez a cada semestre, as caixas d'água dos prédios, remover a lama depositada e 
desinfetá-las.  
d) Lavar pelo menos uma vez a cada semestre o prédio todo. 
2.17.1.2 - ÁREAS EXTERNAS  
2.17.1.2.1 - DIARIAMENTE, uma vez quando não explicitado.  
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a) Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza;  
b) Varrer, passar pano úmido e polir os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e 
emborrachados;  
c) Varrer as áreas pavimentadas;  
d) Retirar o lixo duas vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos de 100 (cem) litros, removendo-
os para local indicado pela Administração;  
e) Deverá ser procedida a coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN 
MARE nº 06 de 03 de novembro de 1995;  
f) Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária.  
2.17.1.2.2 - SEMANALMENTE, uma vez.  
a) Limpar e polir todos os metais (torneiras, válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc.);  
b) Lavar os pisos vinílicos, de granito, cerâmicos, de marmorite e emborrachados, com detergente, 
encerar e lustrar;  
c) Retirar papéis, detritos e folhagens das áreas verdes;  
d) Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal.  
2.17.1.2.3 - MENSALMENTE, uma vez.  
a)  Lavar as áreas cobertas destinadas a garagem/estacionamento;  
b) Proceder a capina e roçada, retirar de toda área externa, plantas desnecessárias, cortar grama e podar 
árvores que estejam impedindo a passagem de pessoas;  
c) Os serviços de paisagismo com jardinagem, adubação, aplicação de defensivos agrícolas não integram 
a composição de preços contemplados por esta IN 02/2008-SLTI-MPOG, devendo receber tratamento 
diferenciado.  
2.17.1.3 – ESQUADRIAS EXTERNAS  
2.17.1.3.1 - QUINZENALMENTE, uma vez.  
a) Limpar todos os vidros (face interna/externa), aplicando-lhes produtos anti-embaçantes.  
2.17.1.3.2 - SEMESTRALMENTE, uma vez.  
a)  Limpar fachadas envidraçadas (face externa), em conformidade com as normas de segurança do 
trabalho, aplicando-lhes produtos anti-embaçantes.  
2.17.2 – O JARDINEIRO deverá executar os seguintes serviços:  
2.17.2.1 - DIARIAMENTE, uma vez quando não explicitado.  
a) Executar diariamente a limpeza de todos os jardins, calçadas e estacionamentos, com varredura e 
retirada de folhas, flores e galhos secos, de ervas arrancadas nas capinações, de papéis e qualquer outro 
tipo de lixo ou entulho.  
b) Conservação e manutenção dos canteiros, jardins e demais áreas verdes.  
c) Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária.  
d) Efetuar a irrigação das áreas verdes e/ou jardins, de maneira completa.  
e) Em período de estiagem prolongada, todas as áreas verdes e/ou jardins deverão ser irrigadas pela 
manhã antes do sol forte, a fim de evitar o fenecimento.  
f) Na estação das chuvas, a irrigação deverá ser feita somente nos intervalos entre elas.  
g) Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal.  
2.17.2.2 - MENSALMENTE, uma vez.  
a) Proceder a capina e roçada, retirar de toda área externa, plantas desnecessárias, cortar grama e podar 
árvores que estejam impedindo a passagem de pessoas.  
b) Poda e limpeza de espécies ornamentais – arbustivas, arbóreas e forrações (paisagismo).  
c) Os serviços de paisagismo com jardinagem, adubação, aplicação de defensivos agrícolas não integram 
a composição de preços contemplados pela Instrução Normativa SLTI-MP n.° 2/2008 e suas alterações, 
devendo receber tratamento diferenciado.  
2.17.3 - O COPEIRO deverá executar os seguintes serviços:  
2.17.3.1 - DIARIAMENTE, uma vez quando não explicitado.  
a) Preparar o café em horários preestabelecidos;  
b) Servir café e água em horários preestabelecidos, reuniões e eventos, ou sempre que solicitado;  
c) Recolher das salas a louça utilizada para servir café e água;  
d) Preparar e servir lanches e sucos quando solicitado;  
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e) Repor, quantas vezes for necessário, a água mineral servida aos usuários, fazendo sempre uso de 
suporte e cobertura dos copos;  
f) Preparo de bandejas, pratos e mesas;  
g) Recolhimento de xícaras, copos, garrafas térmicas, jarras e demais utensílios, durante o expediente das 
unidades administrativas do SIAC/SUPER FÁCIL;  
h) Proceder à reposição de copos descartáveis para os locais onde possuem bebedouros;  
i) Lavar todos os utensílios da copa, talheres, copos, pratos, xícaras, panelas, bandejas, bules, etc. Com 
emprego de detergentes biodegradáveis e de esponja e/ou pano de limpeza macios para que não 
produzam qualquer tipo de arranhão e/ou dano a peça a ser limpa;  
j) Limpar piso, bancada, pia, parte externa dos bebedouros, etc., no interior das copas, nos intervalos de 
preparo do café. O asseio e conservação da copa é de fundamental importância, principalmente quanto 
ao piso, que deverá estar constantemente seco, objetivando evitar acidentes;  
k) Limpar todos os móveis e equipamentos (mesas, armários, geladeiras, fogões, utensílios de copa, etc.) 
com produtos apropriados, ou sempre que necessário, cuidando para que não permaneçam quaisquer 
resíduos de alimentos ou gordura;  
l) Descartar o lixo da copa, sempre que necessário, em sacos plásticos resistentes ao transporte do 
mesmo;  
m) Executar outras tarefas da mesma natureza e grau de complexidade atinente à função;  
n) A programação dos serviços será feita periodicamente e deverá ser cumprida pela empresa, com 
atendimento sempre cortês.  
2.17.3.2 - SEMANALMENTE, uma vez quando não explicitado.  
a) Lavar, limpar, desinfetar e higienizar as dependências internas das copas, incluindo pias, sifões, 
torneiras, registros, móveis, armários e outros, bem como carrinhos e eletrodomésticos (geladeira, 
bebedouros e outros), fazendo uso de pano macio e produtos adequados a cada tipo de material a ser 
limpo e não prejudiciais à saúde humana, conservando o mais rigoroso padrão de higiene, arrumação e 
segurança. 
2.18 - Fica estabelecido que os prédios e dependências da contratante tenham serviço de limpeza e 
conservação, nos horários estabelecidos pelo órgão. 
CLÁUSULA QUARTA - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:  
4.1 - O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o 
perfeito cumprimento do Contrato, devendo ser exercidos por um representante da Administração, 
especialmente designado na forma dos Arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666/93 e do art. 6º do Decreto nº 
2.271/97 e conforme IN/SLTI/MP nº 2/2008.  
4.2 – A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por 
representante do SIAC, devidamente designado através de Portaria pela autoridade competente 
devendo apurar e assentar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o Contrato que 
exijam medidas corretivas por parte da Contratada.  
4.3 – O Fiscal do Contrato emitirá Ordem de Execução de Serviços, a partir da data da assinatura do 
Contrato, para ciência da Contratada do início dos serviços.  
4.4 – Caberá ao Fiscal do Contrato monitorar a execução do Contrato e exigir a qualidade efetiva dos 
serviços contratados, além de conferir a compatibilidade das Notas Fiscais/Faturas e documentação 
exigível para pagamento.  
4.5 – Caberá ainda ao Fiscal do Contrato:  
4.5.1 – Na Fiscalização inicial (no momento em que a terceirização é iniciada), elaborar planilha-resumo 
de todo o Contrato. Ela conterá todos os empregados terceirizados que prestam serviços no órgão, com 
as seguintes informações: nome completo, número de CPF, função exercida, salário, adicionais, 
gratificações, benefícios recebidos e sua quantidade (vale-transporte, auxílio-alimentação), horário de 
trabalho, férias, licenças, faltas, ocorrências, horas extras trabalhadas. 
4.6 - Caso o Fiscal observe que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da 
qualidade dos serviços, deverá comunicar a autoridade responsável, para que promova a adequação 
contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites previstos no §1º do artigo 
65 da Lei 8.666/1993.  
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4.7 - A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada 
juntamente com o documento/Nota Fiscal da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, 
de acordo com o estabelecido no Contrato, informando as respectivas marcas, qualidade e formas de 
uso.  
4.8 - Caberá ao Fiscal do Contrato fiscalizar também o cumprimento, pela Contratada, das obrigações 
trabalhistas e previdenciárias dos trabalhadores objeto da terceirização.  
4.9 - O Fiscal do Contrato poderá examinar as carteiras profissionais dos empregados colocados ao seu 
serviço, para comprovar o registro de função profissional, bem como conferir todas as anotações na 
carteira de trabalho, dando atenção especial quanto à função exercida, a remuneração e todas eventuais 
alterações dos contratos de trabalho, nos termos do Anexo IV da IN nº 02/2008, alteração pela IN nº 
03/2009.  
4.10 - O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo 
quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, 
previstas no Contrato, Edital e Legislação vigente, podendo culminar a rescisão contratual, conforme 
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei 8.666/1993.  
4.11 - Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais, exigir-se-á, dentre outras, as 
seguintes:  
a) a prova de regularidade para com a Seguridade Social, conforme dispõe o artigo 175, § 3º da 
Constituição Federal, sob pena de rescisão contratual, caso não regularize a situação no prazo conferido 
pela Administração;  
b) recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior, caso a Administração não esteja realizando os 
depósitos diretamente;  
c) pagamento de salários no prazo previsto em Lei, referente ao mês anterior;  
d) fornecimento de vale transporte e auxílio alimentação quando cabível;  
e) pagamento do 13º salário;  
f) concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na forma da Lei;  
g) realização de exames admissionais e demissionais e periódicos, quando for o caso;  
h) eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por Lei;  
i) comprovação do encaminhamento ao Ministério do Trabalho e Emprego das informações trabalhistas 
exigidas pela legislação, tais como: RAIS e a CAGED;  
j) cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença normativa 
em dissídio coletivo de trabalho;  
k) cumprimento das demais obrigações dispostas na CLT em relação aos empregados vinculados ao 
Contrato.  
4.12 - Em caso de rescisão contratual, o Fiscal deve verificar o pagamento pela contratada das verbas 
rescisórias ou a comprovação de que os empregados serão realocados em outras atividades de prestação 
dos serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.  
4.13 - O fiscal do contrato deverá observar ainda todas as responsabilidades e obrigações contidas no 
anexo IV da IN MPOG 02/2008 e alterações. 
4.14 - Conforme Art. 34 da IN nº 02/2008-SLTI/MP, a execução dos Contratos deverá ser acompanhada e 
fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes 
aspectos:  
a) Os resultados alcançados em relação ao Contrato, com a verificação dos prazos de execução e da 
qualidade demandada;  
b) Os recursos humanos empregados, em função da qualidade e da formação profissional exigida;  
c) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;  
d) A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;  
e) O cumprimento das demais obrigações decorrentes do Contrato;  
f) A satisfação do público usuário, servidores e comunidade.  
4.15 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do Contrato deverão ser 
solicitadas ao seu gestor, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes. 18.16 - Não obstante a 
Contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução do objeto contratado, ao Sistema 
Integrado de Atendimento ao Cidadão - SIAC se reserva o direito de, sem que de qualquer forma 
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restrinja a plenitude da responsabilidade da Contratada, exercer a mais ampla e completa fiscalização 
sobre o objeto contratado, cabendo-lhe:  
a) Cumprir e fazer cumprir as disposições e condições avençadas no Edital, com seus Anexos, Contrato e 
Proposta da empresa;  
b) Acompanhamento do serviço contratado e ateste das Notas Fiscais/Fatura;  
c) Comunicar à licitante qualquer ocorrência em registro, diligenciando para que as irregularidades ou 
falhas sejam plenamente corrigidas, inclusive solicitando a substituição de qualquer saneante 
domissanitário ou equipamento cujo uso seja considerado prejudicial à boa conservação de seus 
pertences, equipamentos ou instalações, ou ainda que não atendam às necessidades;  
d) Realizar contatos diretos com a Contratada;  
e) Apurar eventuais faltas da Contratada que possam gerar a aplicação de sanções previstas no Contrato, 
informando-as ao setor competente, sob pena de responsabilidades;  
f) Realizar gestão para sanar casos omissos, na sua esfera de atribuição, submetendo à autoridade 
superior as questões controvertidas decorrentes da execução da contratação, com o objetivo de dar 
solução às questões suscitadas, preferencialmente no âmbito administrativo;  
g) Ordenar a retirada imediata e substituição de empregado da contratada que estiver sem uniforme ou 
crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo 
critério, julgar inconveniente.  
4.17 - Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão se prontamente 
atendidas pela Contratada, sem ônus para o CONTRATANTE.  
4.18 - A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto da presente 
contratação, se em desacordo com a especificação deste Termo de Referência e da Proposta de Preços 
da Contratada. 
CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS: 
5.1. Para a execução do objeto deste Contrato serão destinados recursos no valor total de R$ 
2.301.877,85 (dois milhões trezentos e um mil oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco 
centavos), sendo o Valor Mensal de R$ 191.823,15 (cento e noventa e um mil oitocentos e vinte e três 
reais e quinze centavos), conforme cronograma de desembolso anexo, que correrá à conta da dotação 
orçamentária, consignada no Programa de Trabalho 13.103.04.122.0990.2488.5.160030, Fonte 101, 
Elemento de Despesa nº 33.90.37, Locação de Mão de obra. Sendo que empenhado inicialmente o valor 
de R$ 191.823,15 (cento e noventa e um mil oitocentos e vinte e três reais e quinze centavos) para o mês 
de Dezembro/15, conforme a Nota de Empenho n° 2015NE00236.  
5.2. No exercício seguinte, as despesas correrão à conta de dotações próprias, consignadas no 
Orçamento Programa, ficando a CONTRATANTE obrigada a emitir no início do exercício a respectiva 
Nota de Empenho, respeitada a Classificação Orçamentária. 
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 
6.1 – O pagamento será efetuado, mediante ordem bancária em conta corrente, até o 10º (décimo) dia 
útil da apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo servidor responsável pela 
fiscalização do Contrato, observada a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93.  
6.2 – A Contratada deverá encaminhar até o 2º (segundo) dia útil do mês subsequente à prestação dos 
serviços, a Nota Fiscal/Fatura em nome da Contratante, descontadas quaisquer eventuais glosas de 
valores, a fim de que sejam adotadas as medidas afetas ao pagamento.  
6.3 – Será considerada, para fins de pagamento, a data do “atesto” certificando o cumprimento definitivo 
do serviço por este SIAC/SUPER FÁCIL.  
6.4 – Para efeito de cada pagamento mensal a Contratada deverá apresentar, obrigatoriamente, junto 
com as Notas Fiscais/Faturas:  
a) Guia do recolhimento do INSS do mês anterior ao serviço que se refere à fatura;  
b) Guia de recolhimento do FGTS do mês anterior ao serviço que ser refere à fatura;  
c) GFIP correspondente às guias de recolhimento do INSS e FGTS, relativas ao mês anterior ao do 
faturamento, discriminando o nome de cada um dos empregados beneficiados, por tomador de serviço;  
d) Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND;  
e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;  
f) Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Federal, Estadual e Municipal de seu domicílio ou sede;  
g) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF;  
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h) Cópias dos contracheques e comprovantes de pagamento em conta corrente de cada trabalhador 
prestando ou que tenha prestado serviços No Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão – SIAC, 
assinados pelos mesmos;  
i) Cópias das guias de recolhimento do INSS e do FGTS individualizada aos trabalhadores prestando ou 
que tenham prestado serviços no Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão – SIAC.  
j) Cópia dos recibos de entrega dos vales-transportes e vales-alimentação de cada trabalhador prestando 
ou que tenha prestado serviço no Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão – SIAC, caso haja a 
obrigatoriedade do pagamento, em caso da contratada fornecer o benefício alimentício, por intermédio 
de outra empresa que trabalhe com cartão magnético, deverá apresentar Cópias dos respectivos 
comprovantes de credito disponível nos cartões dos referidos funcionários;  
k) Cópia da folha individual de frequência de cada trabalhador prestando ou que tenha prestado serviço 
no Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão – SIAC;  
l) Atestado de optante pelo SIMPLES (Anexo IV da Instrução Normativa SRF n.º 480, de 15 de dezembro 
de 2004);  
6.5 – A comprovação de que trata o item anterior é demonstrada mediante apresentação de documentos 
oficiais correspondentes ao mês da obrigação ou do mês anterior, quando não vencidas as referidas 
obrigações. 
6.6 – O pagamento dos salários dos empregados não está condicionado ao recebimento da Nota 
Fiscal/Fatura e deverá ser efetivado até o 5º (quinto) dia útil, em horário bancário, do mês posterior ao da 
prestação dos serviços.  
6.7 – Conforme Decreto Estadual n° 1278/11, no momento da liquidação da despesa, a Contratada 
deverá comprovar perante a Contratante por meio das respectivas certidões, que se encontra adimplente 
com suas obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas;  
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA  
7.1. O prazo para execução do objeto deste instrumento é de 12 (Doze) meses, contados a partir da data 
de sua assinatura, podendo este prazo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 
(sessenta) meses, nos termos do art. 57, inciso II, da lei 8666/93. 
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE  
8.1. Os valores inicialmente contratados serão reajustados com base na variação do IGP-M, calculado e 
divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, atendida sempre a periodicidade admitida em lei e que no 
momento é de 01 (um) ano, a contar da data da apresentação da proposta pela CONTRATADA; 
8.2. Na hipótese de suspensão, extinção ou vedação do uso da IGP-M, como índice de atualização de 
preços, fica desde já eleito o que venha a substituí-lo. Havendo reajuste, A CONTRATADA deverá 
comunicar por escrito ao CONTRATANTE, fornecendo nova planilha, com cópia autenticada da 
convenção coletiva de trabalho da categoria. 
CLÁUSULA NONA - DAS GARANTIAS 
9.1 - Como garantia da execução plena do objeto e fiel cumprimento dos termos deste contrato, a 
CONTRATADA presta garantia no valor de 1% (cinco por cento) do valor global do contrato, podendo 
optar uma das modalidades descritas no art. 56, § 1º, da Lei 8.666/93. 
9.2 – A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir imperfeições na execução do 
objeto deste contrato, ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, ou de 
preposto seu. 
9.3 – A autorização contida na subcláusula anterior é extensiva aos casos de multas aplicadas quando a 
CONTRATADA não recorrer da decisão, ou em recorrendo, ao seu recurso for negado provimento. 
9.4 – A CONTRATADA se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da garantia que 
vier a ser utilizada para satisfação de quaisquer obrigações da CONTRADA. 
9.5 - A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente, ou pelo saldo que apresentar, no 
caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis, na forma da Lei, sem 
prejuízo da ação por perdas e danos. 
9.6 - A garantia será restituída, automaticamente, ou por solicitação, somente após integral 
cumprimento de todas as obrigações contratuais, inclusive, recolhimento de multas e satisfação de 
prejuízos causados a CONTRATANTE ou a terceiros. 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 
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10.1 – Em caso de inexecução do Contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, 
inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada estará sujeita às 
seguintes penalidades:  
a)  Advertência;  
b) Multas que poderão ser recolhidas em qualquer agência do Banco do Brasil S/A, por meio de 
Documento a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante, no prazo de 10 
(dez) dias contados do recebimento da notificação:  
b.1) 0,5% ao dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na emissão dos bilhetes de passagem, 
limitada a incidência de 15 dias. Após o 15º (décimo quinto) dia e a critério da Administração, no caso de 
execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, 
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  
b.2) 20% sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao 
previsto na alínea “a”, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;  
b.3) 30% sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;  
c) Impedimento de licitar e contratar com o Estado, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, no caso de falha 
ou fraude na execução do Contrato, ou cometimento de fraude fiscal.  
10.2 - No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa.  
10.3 - Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento 
a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor 
devido será cobrado administrativamente e judicialmente.  
10.4 - Se o licitante não comprovar as condições de habilitação no ato da contratação, não apresentar a 
documentação exigida para celebração do Contrato, ou recusar-se injustificadamente em firmar o 
instrumento de Contrato em até 05 (cinco) dias úteis da convocação, poderá ser convocado outra(s) 
licitante(s), sucessivamente desde que respeitada a ordem de classificação da licitação para, após 
comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o Contrato, sem prejuízo da 
aplicação das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais.  
10.5 - As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por conveniência 
administrativa, mediante ato da Administração, devidamente justificado.  
10.6 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
11.1 - A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.  
11.1.1 No caso de rescisão provocada por inadimplemento da contratada, a contratante poderá reter, 
cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou 
estimados.  
11.2 - No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla 
defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a contratada terá o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a contratante adotar, 
motivadamente, providências acauteladoras.  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  DA RESPONSABILIDADE 
12.1. A CONTRATADA responderá por perdas e/ou danos dos atos de seus funcionários e de quaisquer 
naturezas, que vier a sofrer a CONTRATANTE, seus funcionários ou servidores, empregados da 
CONTRATADA, ou terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da CONTRATADA, de seus 
prepostos ou de quem em seu nome agir, independentemente de outras cominações, contratuais ou 
legais a que estiver sujeita. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - REPACTUAÇÃO 
13.1 - A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação, respeitada a anualidade, e 
que vier a ocorrer durante a vigência do contrato, é direito da Contratada, e não poderá alterar o 
equilíbrio econômico e financeiro dos Contratos, conforme estabelece o art. 37, inciso XXI da 
Constituição da República Federativa do Brasil, sendo assegurado a Contratada a manutenção das 
condições efetivas da proposta inicial.  
13.2 - A repactuação de preços será concedida, desde que seja observado o interregno mínimo de um 
ano.  
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13.2.1 - O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação, decorrente da variação dos 
custos da mão de obra, será contado a partir da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de 
trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação da proposta, devendo repassar integralmente 
o aumento de custos da mão de obra decorrente desses instrumentos.  
13.2.2 - Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato 
gerador que deu ensejo à última repactuação.  
13.3 - Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas a partir 
da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, exclusivamente para os 
itens que as motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.  
13.4 - As repactuações serão precedidas de solicitação da Contratada, acompanhada de demonstração 
analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços, 
com a comprovação do aumento dos custos ou do novo acordo convenção ou dissídio coletivo que 
fundamenta a repactuação, conforme for a variação de custos objeto da repactuação.  
13.5 - A Contratada deverá exercer o direito à repactuação, pleiteando o reconhecimento deste perante 
a Administração, a partir do terceiro dia da data do registro, no órgão regional do Ministério do Trabalho 
e Emprego, do acordo ou convenção coletiva de trabalho que fixar o novo salário normativo da categoria 
profissional abrangida pelo Contrato.  
13.6 - É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, 
exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo 
coletivo ou convenção coletiva. 
13.7 - A Administração disporá de até 60 (sessenta) dias para a decisão sobre o pedido de repactuação, 
contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos. 
13.7.1 - Este prazo ficará suspenso enquanto a Contratada não cumprir os atos ou apresentar a 
documentação solicitada pela Contratante para a comprovação da variação dos custos.  
13.8 - A Administração poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela 
Contratada.  
13.9 - As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento e não poderão alterar o equilíbrio 
econômico e financeiro do Contrato, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, em que 
deverão ser formalizadas por aditamento.  
13.10 - As repactuações a que a Contratada fizer jus e não forem solicitadas durante a vigência do 
contrato, serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento 
do contrato.  
13.11 - Nas situações abaixo relacionadas, o contrato poderá ser prorrogado e o instrumento de 
aditamento da prorrogação poderá conter cláusula - por solicitação da Contratada, acompanhada das 
devidas justificativas, desde que não tenha dado causa para o descumprimento do prazo estabelecido 
neste item para solicitação de repactuação, ou por interesse da Administração, devidamente justificado – 
prevendo a possibilidade de repactuação pretérita com efeitos financeiros desde a data estabelecida no 
acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa que alterou o salário da categoria 
profissional:  
13.11.1 - O Acordo ou Convenção Coletiva de trabalho não tiver sido registrado até a data da 
prorrogação Contratual;  
13.11.2 - O acordo ou convenção coletiva de trabalho for registrado ou procedida à solicitação de 
repactuação, em data próxima à da prorrogação contratual, no caso em que o processamento da 
repactuação poderá, justificadamente, prejudicar a prorrogação;  
13.11.3 - Qualquer outra situação em que a Contratada, comprovadamente, não tiver dado causa para 
que a solicitação de repactuação não tenha sido feita no prazo estabelecido neste item, ou que haja 
interesse da Administração. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO: 
13.1. O presente Contrato será publicado, por extrato, no Diário Oficial do Estado, nos termos do 
parágrafo único, do art. 61. da Lei 8.666/93, correndo as respectivas despesas às expensas da 
CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO: 
14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Macapá-AP, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais 
especial ou privilegiado que seja ou venha ser, para dirimir quaisquer dúvidas que porventura 
decorrerem da execução deste Instrumento. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS: 
15.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
16.1. Declaram as partes contratantes que este Termo de Contrato corresponde à manifestação final, 
completa e exclusiva de acordo com o firmado entre elas com relação a seu objeto. 
16.2. E, por estarem de acordo, assinam o presente Instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma 
para um só fim de direito, na presença de duas testemunhas. 
 
 

Macapá-AP, 02 de dezembro de 2015. 
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ANEXO I - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO CONTRATO Nº 09/2015-SIAC 

 
 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO 
CONTRATO N° 09/2015 FIRMADO ENTRE O 
ESTADO DO AMAPÁ, ATRAVÉS DO SISTEMA 
INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO – 
SIAC/SUPER FÁCIL E A EMPRESA V. CAMPOS 
COSTA – ME. 
 

 

PROGRAMA DE 
TRABALHO 

ELEMENTO 
DE 

DESPESA 
FONTE PARCELAS MÊS 

VALOR 
MENSAL 

(R$) 

1.13.103.04.122.0990.2488
.5.160030 

33.90.37 101 

EXERCÍCIO 2015   

01  Dezembro 191.823,15 
EXERCÍCIO 2016   

02 Janeiro 191.823,15 

03 Fevereiro 191.823,15 
04 Março 191.823,15 
05 Abril 191.823,15 
06 Maio 191.823,15 
07 Junho 191.823,15 
08 Julho 191.823,15 
09 Agosto 191.823,15 
10 Setembro 191.823,15 
11 Outubro 191.823,15 

12 Novembro 191.823,15 
VALOR TOTAL (R$) 

 
2.301.877,85 (dois milhões trezentos e um mil oitocentos e setenta e sete 
reais e oitenta e cinco centavos).  

 
Importa o presente Cronograma de Desembolso no valor total de R$ 2.301.877,85 (dois 

milhões trezentos e um mil oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).  
 

Macapá-AP, 02 de dezembro de 2015. 
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ANEXO II - *QUANTITATIVO DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS: 
 
TIPO DE MÃO-DE-OBRA QUANTIDADE 

 
SERVENTE 54 
COPEIRA 9 
JARDINEIRO 7 
 
TOTAL DE PROFISSIONAIS 

 
70  

 
 

* O quantitativo de profissionais contratados é passível de alteração de acordo com a necessidade da Administração 
do SIAC/Super Fácil, no limite da quantidade total registrada na Ata de Registro de Preços n° 01/2015-CPL/SIAC, 
sendo para isso, elaborado o competente Termo Aditivo em observação a Lei n° 8666/93.  
  

Macapá-AP, 02 de dezembro de 2015. 
 

 
 
 
 

ALESSANDRO DE CARVALHO AGRA 
Sistema integrado de Atendimento ao 

Cidadão - SIAC 
CONTRATANTE 

 

 

VICENTINA CAMPOS DA COSTA  
V. Campos Costa - ME 

CONTRATADA 

 


