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CONTRATO N“ us/2018. A SER CELEBRADO
ENTRE o TRANSPORTE URBANO no
DISTRITO FEDERAL - DFTRANS E A
EMPRESA QUALITECH "rERcE1R1zAc;A0
LTDA.

Processo n° 0098.001.481/2017

CLAUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

O DFTRANS - Transpone Urbano do Distrito Federal, Autarquia de Direito Pilblico, integrante da
Administraeao Indireta do Governo do Distrito Federal, inscrito no CNPJ/MF n.° 05.764.629/0001-2 l ,
sediada no SAIN - Setor de Areas Isoladas Norte — Rodoterroviaria - Sobreloja - Ala Sul — Brasilia —
DF, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Diretor Geral, Sr.
MARCOS TADEU DE ANDRADE, brasileiro, auditor de controle interno, RG n° l.355.77l SSP/DP.
CPF n° 599061.891-34, nomeado pelo Decreto de 23 de mareo de 2018, publicado no DODF n° 58, de
26/03/18, e de outro lado, a empresa QUALITECH TERCEIRIZAC/KO LTDA, CNPJ n°
04.798395/000i-70, com sede em: Rua Doutor Guilherme Bannitz, 126, Bairro: ltaim Bibi, Sao
Paulo/SP, CEP: 04.532-060, telefone: (l l) 4 l9l -2870. e-mail: licitaca0@qualitechterceirizacao.com1)_r,
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ONOFRE BIC EGLIA NETTO,
brasileiro, empresério, RG n° 34.937.727-3 SSP/SP, CPF n° 229628.448-55, na qualidade de
Representante Legal, e em observancia as disposieoes da Lei n°. l0.520/2002, Lei Complementar n°
l47/2014 e subsidiariamente pela Lei n°. 8.666/1993, bem como pelas Leis Distritais n°. 4.611/201 l,
4.770/2012, 4.766/2012, 4.799/2012 e 5.313/2014. pelos Decretos Distritais n°. 23.460/2002.
25.937/2005, 25.966/2005, 26.851/2006, 28.437/2007, 32.598/2010, 32.767/2011, 34.031/2012,
35.592/20l4, 36.164/2014 e 35.520/2015. Decreto Federal n°. 5.450/2005 e demais legislagoes
aplicaveis, e suas alteraeoes. resolvem celebrar 0 presente Termo de Contrato, do Pregao Eletrénico 11°
01/2018, mediante as clausulas e condieoes a seguir enunciadas.

cLAusuLA SEGUNDA - no OBJETO
2.1. Contratagao, por meio de execueao indireta, de servigos dc apoio administrativo e operacional de
Técnico em Secretariado. Secretariado Executivo e Recepcionista, para 0 atendimento de diversas
unidades do Transporte Urbano do Distrito Federal (DFTRANS).

2.2. O quamitativo de postos esta discriminado abaixo:

- 05 (cinco) Secretarios-Executivo para atuar nas Diretorias da Sede da DFTRANS;

- 30 (trinta) Técnicos em Secretariado para controlar. arquivar, conferir documentos e dar apoio :51 gestao
organizacional das unidades orgénicas DFTRANS;

- 04 (quatro) Recepcionistas para recepeéio nas unidades organicas da Sede da DFTRANS.
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2.3. Para cada posto havera uma jomada semanal de 44 (quarenta e quatro) horas, em conformidade

com as disposigtoes contidas nas Convenqoes Coletivas de Trabalho das respectivas categorias e na

Constituieao Federal. Os horarios de trabalho serao definidos por cada unidade administrativa de lotaeao
do posto, entre 7h00 e l9h00, de segunda a sexta-feira.

2.4. Sera coneedido o intewalo intrajornada de I (uma) hora para todos os postos, nos termos do art. 71
da Consolidaeao das Leis do Trabalho (CLT).

2.5. A lotaeao dos funcionarios bem como os requisitos basicos para alocaoao nos postos (escolaridade,
perfil) estao disciplinados no item 4 do Termo de Referéncia, que é parte integrante deste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA — DA DESCRICAO E CONFIGURACAO DOS SERVICOS

3.1. A Contratada devera alocar recursos humanos de seu quadro de pessoal, com mao de obra
capacitada e treinada, em quantidade suficiente para a adequada prestaeao de servigos e alcance das
metas estipuladas pela Contratante, fundamentadas na quantidade e na qualidade dos atendimentos
realizados no DFTRANS. em suas unidades orgénicas, terminais e postos volantes. de acordo com a
categoria e quantitative constantes no Termo de Referéncia.

3.2. Os locais onde os servioos serao prestados, a critério da Contratante. poderao ser remanejados,
modificados ou substituidos no todo ou em parte.

3.3. A Contratada sera responsavel pelos servigzos prestados ao DFTRANS, nos dias e horarios
determinados e especificados no Termo de Referéncia, respeitando a jomada de trabalho legalmeme
estabelecida e as clausulas e condieoes fixadas na Convenqzao/Acordo Coletiva de Trabalho das
categorias envolvidas nessa contrataoao.

3.4. Os servieos serao desempenhados no ambito do Distrito Federal utilizando-se o material e
equipamentos fomecidos pela autarquia.

CLAUSULA QUARTA - DA GARANTIA

4.1. A CONTRATADA devera apresentar, no prazo méximo de l0 (dez) dias (iteis, prorrogaveis uma
imica vez por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante
de prestagzao de garantia no valor de RS 127.472,27 (cento e vinte e sete mil quatrocentos e setenta e
dois reais e vinte e sete centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, nos
termos do artigo 56 da Lei no 8.666/93.

4.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentaeao da garantia acarretara a aplicaofio de multa de
0,07% (sete eentésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado 0 maximo de 2%
(dois por cento).
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4.3. A garantia, a critério da licitante vencedora, se fara mediante escolha por uma das seguintes
modalidades:

4.3. l. caueaoz em dinheiro ou em titulos da divida piiblica;

4.3.2. seguro-garantia; ou

4.3.3. fianea bancaria.

4.4 Nos casos das modalidades “Seguro Garantia” ou “Fianea Bancaria“ deverao ser observadas as
seguintes disposieoes:

4.4.1 A validade minima da garantia devera cobrir 3 (trés) meses, além do prazo pactuado para a vigéncia
contratual.

4.4.2 Devera assegurar 0 cumprimento das obrigaooes assumidas pela CONTRATADA, bem como
garantir o reembolso ou o pagamento das indenizaeoes, inclusive despesas processuais e honorérios
advocaticios que o CONTRATANTE venha a ser condenado, direta, solidariamente ou subsidiariamente
a CONTRATADA. resultantes de aooes trabalhistas diretas, restrita ao ambito da relaeéio da
CONTRATADA com o autor/reclamante. ou que caracterize tal relaoao empregaticia eomo passivel de
execueao fiscal/trabalhista, durante o periodo em que o autor/reclamante prestou, ou ainda esteja
prestando, servieos nas dependéncias do CONTRATANTE, restrito ao periodo de vigéncia cla apoliee
ou da fianoa.

4.4.3. A inadimpléncia da CONTRATADA quanto a execuoao do contrato principal e seus aditivos, que
ocorrer dentro do prazo de vigéncia da apolice ou fianea e a expectativa e/ou a reclarnaoao de dano por
inadimpléncia contratual deverao ser comunicadas pelo CONTRATANTE a Seguradora ou banco
fiador, imediatamente apos o seu conhecimento, observando que o prazo limite para tal reclamaeao seré
a data do final de vigéncia da apolice ou fianga, ressalvado o disposto no item 4.4. I.

4.4.3.1 A expectativa de dano por inadimpléncia contratual ocorrera quando 0 CONTRATANTE tomar
conhecimento de indicios de inadimpléncia na execuofio do contrato, devendo notificar
extraj udicialmente a CON TRATADA, concedendo-lhe prazo para regularizaeao, enviando copia para a
Seguradora ou Banco fiador. Esgotado o prazo para regularizaeao sem que esta tenha se efetivado, o
CONTRATANTE comunicara 0 fato imediatamente a seguradora ou ao banco fiador para oficializar a
reclamaeao do dano por inadimpléncia contratual.

4.4.3.2. Comprovada a inadimpléncia da CONTRATADA, em relaeao as obrigagoes cobertas pela
apolice e/ou fianea, que foram objetos de comunicaeao de expectativa de dano por inadimpléncia
contratual e/ou reclamaeao. tornar-se-a exigivel a garantia do seguro ou fianoa.

4.4.4. Os danos por inadimpléncia contratual referente a cobertura de riscos trabalhistas. bem como
eventual divida fiscal/trabalhista, poderao ser reclamados, desde que a aoao tenha sido distribuida pelo
autor/reclarnante até o limite de 2 (dois) anos apos a extineao do contrato principal garantido pela

seguradora ou banco e/ou apos o término de vigéncia do seguro ou fianea. o que ocorrer primeiro.
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4.5. A garantia prestada servira para o fiel cumprimento do contrato. respondendo, inclusive, pelas
multas eventualmente aplicadas, devendo a apolice de seguro-garantia ou carta fianoa fazer constar tal
responsabilidade.

4.6. A garantia, ou seu saldo, sera liberada apos a execuoao do contrato e desde que integralmente
cumpridas todas as obrigaooes assumidas. Quando prestada em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

4.7. No caso de utilizaoao da garantia a Contratada providenciara 0 reforoo da garantia no montame
utilizado. Da mesma forma, também devera atualizar o prazo da garantia, em caso de prorrogagao do
Contrato, até l (um) més apos o final do prazo de vigéncia inicial.

4.8. No caso de a CONTRATADA nao cumprir o disposto no item anterior, podera ter os pagamentos
retidos até a regularizaeao da situaeao, podendo inclusive ter o contrato rescindido.

4.9. Por ocasiao do reajustamento/repactuaefio de preoos, caso previsto, a CONTRATADA
providenciara 0 reforeo da garantia em valor proporcional ao reaj uste ocorrido.

4.10 A garantia contratual somente sera liberada ante a comprovaeao de que a CONTRATA DA pagou
todas as verbas rescisorias trabalhistas decorremes da contrataeao. Caso esse pagamento nao ocorra até
o fim do segundo més apos o encerramento da vigéncia contratual. a garantia sera utilizada para o
pagamento dessas verbas trabalhistas, diretamente pelo CONTRATANTE aos prestadores de servieos.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia sera de I2 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, prorrogaveis,
conforme disposto no Art. 57. inciso ll da Lei n° 8.666/93, a critério da Administraeao.

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR
6.l O valor total do contrato é de RS 2.549.445,40 (dois milhoes, quinhentos e quarenta e nove mil,
quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), procedente do Orgamento do Distrito Federal
para o corrente exercicio, nos termos da correspondente Lei Oreamentaria Anual.

CLAUSULA SETIMA - DA DoTA¢Ao ORCAMENTARIA

7.1 A despesa correra a conta da seguinte Dotaofio Oroamentaria:

Unidade Oroamentaria: 26.204

Programa de Trabalho: 26.122.600l.8517.0076

Fonte: 100

Natureza da despesa: 33.90.37
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7.2 O empenho inicial é de R$ 318680.69 (trezentos e dezoito mil. seiscentos e oitenta reais e sessenta
e nove centavos), conforme Nota de Empenho n" 20l8NE00365. emitida em 13/04f2018, sob o evento
n“ 400091. na modalidade 3 - Global.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. A Contratada devera entregar até o dia 20 (vinte) do més subsequente ao da prestacao do servioo a
Comissao Executora. a Nota Fiscal/Fatura dos servioos, emitida em 1 (uma) via, de preferéncia digital,
para fins de liquidacao e pagamento, de forma a garantir o recolhimento das importancias retidas
relativas a contribuicao previdenciaria no prazo estabelecido no art. 31 da Lei 8.212/1991.

8.2. Mensalmente, ocorrendo o adimplemento da obrigacao contratual, a CONTRATADA apresentaré
os comprovantes de pagamento de salarios e encargos trabalhistas juntamente com a Nota Fiscal que,
apos a devida atestaoao, sera obj eto de pagamento a ser processado no prazo de até 10 (dez) dias Llteis,
contados da protocolizacao da nota fiscal/fatura e dos documentos relatados nesse item.

8.2.1. As faltas ao servico, a serem apontadas pela Comissao Executora, desde que a Contratada nao
tenha promovido as devidas substituicoes, serao descontadas das parcelas mensais. sem prejuizo da
aplicaeao de sanooes administrativas, nos termos definidos neste instrumento.

8.2.2. A primeira nota fiscal/fatura a ser apresentada tera como periodo de referéncia o dia de inicio da
prestacao dos sen/icos e o iiltimo dia desse mes. As notas fiscais/faturas subsequentes terao como
referéncia o periodo compreendido entre 0 dia primeiro e o ultimo dia de cada més.

8.3. O pagamento se dara mediame Ordem Bancaria creditada em conta corrente indicada pela
CONTRATADA. observada a glosa de que trata a Lei Distrital n° 4.636. de 25 de agoslo de 201 1 e o
Decreto Distrital n° 34.649. de 10 de setembro de 2013.

8.4. Para que seja efetivado o pagamento devera ser verificada a regularidade da empresa perante a
Secretaria dc Fazenda do Distrito Federal (SEF/DF), a Fazenda Nacional, a Caixa Economica Federal
quanto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (CRF/CEF), e a Justiea Trabalhista (Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT).

8.5. Havendo erro no documento de cobranca. ou outra circunstancia que impeca a liquidagao da
despesa, a mesma ficara pendente e o pagamento sustado até que a CONTRATADA provideneie as
medidas saneadoras necessarias, nao ocorrendo, neste caso, quaisquer onus por parte da
CONTRATANTE.

8.6. A CONTRATADA devera apresentar mensalmente, juntamente com a nota fiscal dos servicos
prestados, os seguintes documentos, os quais poderao ser entregues por meio eletronico sem exigéncia
de autenticacao. relativos aos empregados utilizados na execuoao do objeto contratual, sem os quais nao
sera liberado o pagamento:

8.6.1. Copia da folha de pagamentos do més, bem como resumo e contracheques devidamente quitados
e assinados;
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8.6.2. Comprovantes dos pagamentos de salarios, vale-transpone, auxilio-alimentacao e demais
beneficios devidos por forga do Contrato ou Convencao Coletiva de Trabalho, efetuados em nome dos
funcionarios vinculados ao Contrato e que prestaram servicos nas dependéncias do CONTRATANTE.
inclusive em carater temporario.

8.6.3. No caso de vale-transporte e alimentacao. os comprovantes deverao discriminar o valor, a
quantidade e o funcionario beneficiado. Os referidos beneficios (Vales Alimentacao e Transporte) serao
fornecidos a cada 30 (trinta) dias e de uma unica vez, nos dias efetivamente trabalhados. até 0 5° dia Eitil
de cada més;

8.6.4. Copias dos recibos de entrega dos uniformes. quando houver;

8.6.5 Copia dos recibos dos pagamentos de férias e, no caso de empregados demitidos, das verbas
rescisorias e indenizatorias. relativos ao més de ocorréncia desses eventos;

8.6.6 Comprovante de pagamento das 1’ e 2“ parcelas do 13° salario de todos os colaboradores que
prestarn servico nas dependéncias do CONTRATANTE, referentes aos meses de adimplemento dessas
obrigaooes;

8.6.7 Guia de Recolhimento do FGTS e lnformacfies a Previdéncia Social (AGFIP), representada e
acompanhada pela seguinte documentacao:

8.7.6.1 Copia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social, cujo Ndmero
Referencial do Arquivo (NRA) corresponda ao conteudo do campo “N” Arquivo" dos relatorios gerados
no fechamento do movimento, com a flnalidade de garantir que tais relatorios se referem ao protocolo
de envio;

8.7.6.2 Copia da Relacao dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP - RE, que conste todos os
empregados vinculados ao Contrato e que prestaram servicos nas dependéncias do CONTRATANTE,
inclusive em carater temporario. durante esse periodo;

8.7.6.3 Copia da Relaoao de Tomadores/Obras - RET do DFTRANS e do resumo da empresa;

8.7.6.4 Copia do Resumo das lnformacoes a Previdéncia Social Constantes no Arquivo SEFIP -
Tomador/Obra;

8.7.6.5 Copia do Comprovante de Declaracao das Contribulcoes a Recolher £1 Previdéncia Social e a
Outras Entidades e F undos;

8.7.6.6 Copia da Guia da Previdéncia Social, com autenticacao mecanica ou acompanhada do
comprovante de recolhimento bancario ou do comprovante emitido quando do recolhimento efetuado
pela Internet, no valor apurado na GFlP; e

8.7.6.7 Copia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF). com a autenticacao mecanica ou acompanhada
do comprovante de rccolhimento bancario ou do comprovante emitido quando do recolhimento efetuado
pela Internet, no valor apurado na GFIP. A vinculacao da GRF com a GFIP encaminhada sera verificada
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a partir da verossimilhanga do codigo barras da Guia de Recolhimento do FGTS e daquele contido nas
paginas componentes do arquivo SEFIP.

8.7.6.8 O CONTRATANTE. a qualquer tempo, podera solicitar a empresa a comprovacao da situacao
individualizada. por empregado. dos depositos referentes ao FGTS e dos recolhimentos das
contribuicoes previdenciarias dos empregados.

8.6.7 Quando ocorrer admissao ou demissao de pessoal, sera necessario o encaminhamento dos exames
médicos admissionais e demissionarios dos empregados, das copias das carteiras de trabalho, com os
registros feitos pela empresa e. nos casos de demissao. dos Termos de Rescisao de Contrato de Trabalho,
devidamente homologados pelo Sindicato dos Trabalhadores. das notificacoes de Aviso Prévio. da Guia
do Recolhimento Rescisorio do FGTS, com demonstrativo do Trabalhador de recolhimento de tal
encargo e respectivo extrato atualizado do FGTS.

8.7. Os doc-umentos acima (item 8.6) deverao referir-se ao més da prestacao dos servicos. Por exemplo:
(Servicos prestados em Maio. os documentos devem ser referir ao mesmo més da prestacao dos servicos.
com fatura com vencimento em Junho. CASO EXEMPLIFICATIVO).

8.8. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacao qualquer
obrigacao financeira que lhe tenha sido imposta. em virtude de penalidade por inadimplemento. até que
0 total de seus créditos possa compensar seus débitos.

8.9. A CONTRATADA nao poderé vincular o pagamento de valores devidos a seus funcionarios
(salaries. 13° salarios, férias, vale-transporte, auxilio-alimentacao etc.) ao recebimento de créditos
devidos pelo CONTRATANTE.

8.10. Para efeito de faturamento mensal so poderao ser cobrados os dias em que o servico foi
efetivamente prestado pela CONTRATADA.

8.11. Se, por qualquer motivo alheio a vontade da CONTRATANTE. for paralisada a prestacao dos
services, o periodo correspondente nao gerara obrigacao de pagamento.

8.12. Quando a CONTRATADA nao providenciar o reforco da garantia ou nao revalida-la, os
pagamentos ficarao retidos até a regularizacao da situacao.

8.13. Se a CONTRATADA for optante pelo Simples Nacional, essa condicao devera ser informada na
Nota Fiscal/Fatura, sob pena de ter retido na fonte os tributos incidentes sobre a operacao. relacionados
no art. 13 da Lei Complementar n° 123/2006.

8.14. Nenhum pagamento sera feito a CONTRATADA caso o(s) servic;o(s) seja(m) rejeitado(s) pela
fiscalizacao do contrato, devendo esse(s) ser(em) refeito(s) pela CONTRATADA de modo a obter a
aprovaqao da fiscalizacao, quando for o caso.

8.15. Havendo erro no documento de cobranca, ou outra circunstancia que impeca a liquidacao da
despesa, a mesma ficara pendente e o pagamento sustado até que a CONTRATADA providencie as
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medidas saneadoras necessarias, nao ocorrendo, neste caso. quaisquer onus por parte do
CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA — DOS UNIFORMES

9.1. Os profissionais indicados para a prestacao dos servicos devem se apresentar trajando uniformes
sempre limpos, fornecidos a expensas da CONTRATADA.

9.2. O uniforme deve ser aprovado previamente pela unidade fiscalizadora da DFTRANS e conter as
caracteristicas basicas, conforme tabela constante no item 9.1 1.

9.3. A entrega do conj unto de uniforme ao(s) funcionario(s) deveré acontecer na presenca do executor
do contrato, que assinara o recibo de entregajunto com o funcionario.

9.4. Sendo detectado que os uniformes em uso estejam e1n mau estado de conservacao, o orgao podera
exigir sua troca. sem que seja computado no quantitativo semestral acima determinado.

9.5. A cor dos unifonnes. quando nao informado na tabela abaixo. bem como as logomarcas constantes
deverao ser aprovadas previamente pelo DFTRANS. sendo esta responsabilidade da Comissao
Executora em conj unto com a ASCOM/DFTRANS.

9.6. O nao fornecimento de uniformes dentro da previsao abaixo acarretara a aplicacao das sancoes
previstas neste instrumento.

9.7. O conj unto de uniforme devera ser composto das pecas e especificacoes descritas no quadro abaixo.
conforme a categoria, devendo a empresa submeter ao Contratante, para aprovacao, amostra do tecido
a ser fornecido aos empregados, estando resguardado o direito de exigir a substituicao daqueles julgados
inadequados.

9.8. A contratada devera fomecer. ainda. uniformes apropriados as funcionarias gestantes. substituindo-
os sem pre que necessario.

9.9. A CONTRATADA nao podera repassar os custos do uniforme a seus empregados.

9.10. A CONTRATADA deveré fomecer uniforme aos novos colaboradores contratados no prazo de
30 (trinta) dias.

9.11. PREVISAO Dos UNlFORMES

9.1 1.1. A empresa devera fomecer uniformes aos seguintes profissionais:

FUNCAO ITEM DE QUANT. PERIODICIDADE

Blusa manga ’/4 de algoclao na cor branca. Unidade 03 qemeslml

UNIDADE

MEDIDA

Conjunto completo saia e calca. Unidade i (J2 Semestral
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UNIFORME
FEMININO:

I Secreniria
Execurivn

I Técnico em
Secretariado

I Recepcionista

Lenco em musseline ou seda. estampado Unidade 02 Semestral

Meia calca lina fio 40, na cor preta. Unidade 03 Semcstral

Sapato tipo scaipin salto médio (4 cm) na cor
preta e uma sapatilha social feminino bico
fino na cor preta

Par 02 Semestral

Vestido tubo em sarja. cor azul marinho
(algodao acetinado ou algodao com poliéster
- composicao do tccido: Sarja minimo de
80% algodao)

Unidade 02 Semestral

Blazer feminino com rccorte. cor azul
marinho (algodao acctinado ou algodao com
poliéster - composicao do tecido: Saija
minimo de 80% algodao)

U nidade 02 Semestral

UNIFORME
MASCULINO:

0 Recepcionisra

0 Secretririo

I Técnica em
Secretariado

Conjunto completo calca e blazer na cor azul
marinho (Oxford. 100% poliéster. com o
forro do blazer em tecido 100% acetato)

Unidade 02 Semestral

Camisas de manga
comprida com gola
colarinho. cor branca dc
algodao/poliéster.

Unidade 02 Semeslral

Sapato social prelo Par 01 Semestral

CLAUSULA DECIMA — CONTA VINCULADA

10.1. Nos termos do art. 2° da Lei Distrital n° 4.636/201 1, alterada pela Lei Distrital n° 5.313/2014, e
do art. 2° do Decreto Distrital n° 34.649/2013, os valores destinados as provisoes de encargos trabalhistas
relativas a férias, décimo terceiro e multa do Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS) por
dispensa sem justa causa serao glosadas do valor mensal do contrato e depositadas em CONTA
CORRENTE VINCULADA.

10.2. Eventuais despesas para abertura e mantenca da coma vinculada deverao ser suportadas pela
CONTRATADA, nos termos do a11.l°, inciso ll do Decreto Distrital n° 36.164/2014.

10.3. Para fins de contabilidade publica, as provisoes trabalhistas retidas serao consideradas como
despesa liquidada, consoante o art. 4° do Decreto Distrital n° 34.649/2013.

10.4. Cada provisao constituira percentual de retencao sobre o valor do salario bruto, e considerar-se-a
como montante retido a soma dos percentuais individuais dc cada uma das provisoes, e constantes da
proposta de precos da CONTRATADA.

10.4.1. As provisoes retidas do valor mensal do contrato serao depositadas exclusivamente em coma
corrente vinculada, aberta em nome da empresa, unicamente para essa finalidade e com movimentacao
mediante prévia e expressa autorizacao do CONTRATANTE.

10.4.2. Nao serao considerados para efeitos de calculo os reflexos de hora-extra.

10.5. Os valores retidos mensalmente serao depositados na coma vinculada respectiva no Banco dc
Brasilia (BRB) e remunerados pelo indice da poupanca ou outro definido no Acordo de Cooperacfio
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Técnica, firmado entre o CONTRATANTE e 0 BRB. previsto no art. 7° do Decreto Distrital n°
34.649/2013, adotando-se o indice de maior rentabilidade.

10.6. O CONTRATANTE encaminhara ao BRB, mensalmente. relatorio de execucao do contrato,
devendo constar. obrigatoriamente:

10.6.1. Salario individual dos empregados; e

10.6.2. Periodo que cada empregado permanece vinculado ao contrato especifico.

10.7. O processo de abertura da conta vinculada seguira o seguinte fluxo operacionalz

10.7.1. Solicitacao formal do CONTRATANTE da abertura de conta con'ente vinculada. em nome da
empresa;

10.7.2. Assinatura pela CONTRATADA de termo especifico do BRB que permita ao CONTRATANTE
ter acesso aos extratos diarios e mensais;

10.7.3. Autorizacao da CONTRATADA para que a conta vinculada somente seja movimentada apos
determinacao do CONTRATANTE;

10.7.4. Autorizacao da CONTRATADA para que o BRB somente efetue o pagamento das provisoes
definidas no art. 2° do Decreto Distrital n° 34.649/2013 em conta salario do trabalhador, aberta no BRB,
ou se for o caso, na conta vinculada do respectivo empregadojunto ao FGTS; e

10.7.5. Termo de compromisso firmado pela empresa de que os pagamentos de salario e similares serao
realizados exclusivamente por meio do BRB.

10.8. O montante depositado na conta vinculada somente poclera ser movimentado apos a autorizacao
do CONTRATANTE, mediante comprovacfio da ocorréncia de qualquer situacao que gere o pagamento
das provisoes previstas no art. 2° do Decreto Distrital n° 34.649/2013.

10.9. Para a liberacao parcial dos valores retidos, a CONTRATADA apresentara pedido formal ao
CONTRATANTE no qual conste o montante a ser liberado, acompanhado de documentos
comprobatorios da ocorréncia da situacao que gere o pagamento das provisoes. atestado por profissional
responsavel pelos célculos.

10.9.1. O pedido formal de liberacao sempre devera ser acompanhado de tabela em meio magnético,
na qual devem constar os seguintes dados:

10.9.1 .1. Nome e numero de inscricao no Cadastro dc Pessoas F isicas (CPF ) do empregado beneficiado;

10.9.1.2. Periodo da vinculacao do empregado na empresa;

10.9.1.3. Periodo da vinculacao do empregadojunto ao CONTRATANTE;

10.9.1.4. Base salarial que alicerca 0 montante a ser liberado, por empregado e somatorio; e
/
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10.9.1.5. Memoria de calculo individualizada por tipo de provisao.

10.9.2. Para a moviinentacao da conta vinculada nos casos em que ocorra demissao de empregado com
mais de 01 (um) ano de sewico, sera obrigatoria a apresentacao de documento de validacao dos valores
devidos. atestado pelo respectivo Sindicato da Categoria ou perante a autoridade do Ministério do
Trabalho, conforme estabelece 0 § 1° do art. 477 da Consolidacao das Leis do Trabalho.

10.9.3. Na hipotese de o empregado ser desligado da empresa com menos de 01 (um) ano de servico, a
empresa devera apresentar documento comprobatorio dos calculos dos valores indenizatorios a que 0
trabalhador facajus. devidamente assinado pelo profissional responsavel pelo calculo. pelo empregador
e pelo empregado.

10.9.4. O CONTRATANTE podera requerer, a seu critério. outros dados e informacoes e estabelecer
leiautes para a remessa dos relatorios.

10.9.5. O montante da provisao a ser liberada nao podera exceder os limites individuais constituidos
para cada tipo de provisao. nao sendo admitido o pagamento dc uma provisao com recursos constituidos
para outra.

10.9.6. O BRB e o CONTRATANTE estabelecerao procedimentos de modo a aferir o cumprimento do
disposto no item anterior.

10.9.7. Na hipotese de o empregado deixar de prestar servicos ao CONTRATANTE, ainda que
permaneca vinculado a CONTRATADA, as provis6es serao liberadas proporcionalmente ao tempo que
tenha prestado servicos ao CONTRATANTE.

10.9.8. No caso de a empresa CONTRATADA vir a efetuar o pagamento das verbas rescisorias antes
da liberacao dos recursos pelo BRB. esta podera resgatar junto ao banco os valores despendidos para a
quitacao das provisoes trabalhistas. apos autorizacao do CONTRATANTE.

10.10. Protocolado o pedido de autorizacao para movimentacao da conta vinculada pela
CONTRATADA, o CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da data dc
apresentacao dos documentos de que trata iteml0.9, para autorizar 0 BRB a desbloquear os valores
retidos.

l0.l0.1. Os valores liberados serao depositados diretamente na conta-salario dos empregados da
CONTRATADA, ou. se for o caso, na conta vinculada do respectivo empregado junto ao FGTS. no
prazo de 1 (um) dia 1'1ti1 a contar da data de autorizacao do CONTRATANTE.

10.10.2. Constatadas inconsisténcias nos documentos de que tiata o item 10.9, a contagem de prazo sera
suspensa até a apresentacao das correcoes devidas.

10.10.3. A empresa devera aportar. imediatamente, na conta vinculada eventual diferenca entre o
estoque e o valor previsto para quitacao, quando do efetivo pagamento da respectiva rubrica.
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10.10.4. Devolver-se-a a empresa eventuais saldos remanescentes da rubrica referente ao 13° (décimo
terceiro) salario, apos a comprovacao da quitacao da verba trabalhista para os trabalhadores.

10.10.5. O saldo da rubrica referente ao FGTS somente sera repassado ao trabalhador em caso de
demissao e. conforme as regras detenninadas em lei.

10.11. Quando do encerramento do contrato. o saldo da conta vinculada somente sera liberado a
CONTRATADA mediante autorizacao do CONTRATANTE.

10.1 1 . 1. Para a liberacao do saldo da conta vinculada a empresa devera. obrigatoriamente. comprovar a
quitacao de todas as provisoes objeto do Decreto Distrital n° 34.649/13 e apresentar declaracao formal
do Sindicato da Categoria correspondente aos servicos contratados, que ateste a quitacao de todos os
direitos trabalhistas.

10.11.2. O CONTRATANTE entendera como aceitacao tacita da quitacao de todos os direitos
trabalhistas quando o Sindicato nao se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data de
encerramento do contrato.

10.1 1.3. O CONTRATANTE tera prazo de 48 (quarenta e oito) horas para liberar o saldo dos recursos
provisionados na respectiva conta vinculada da CONTRATADA, contado da apresentacao dos
doc umentos exigidos ou do decurso do prazo para manifestacéio do Sindicato.

10.12. A estimativa de valores a serem destinados a Conta Vinculada da Empresa consta no Anexo 11
do Termo de Referéncia, que é parte integrante deste instrumento.

10.13. As disposicoes contidas neste item serao efetivamente aplicadas quando a DFTRANS firmar o
Termo de Cooperacao Técnica com o Banco Regional de Brasilia (BRB).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA REPACTUACAO

1 1.1. As contratacoes de servicos continuados com dedicacfio exclusiva de mao de obra, C01T1 prazo de
duracao igual ou superior a um ano. poderao ser repactuados. desde que seja observado o interregno
minimo de um ano das datas dos orcamentos aos quais a proposta se referir.

1 1.2. O interregno minimo de um ano para a primeira repactuacao sera contado a partir:

11.2.1. Da data limite para apresentacao das propostas constante do instrumento convocatorio, em
relacao aos custos com a execucao do servico decorrentes do mercado. tais como o custo dos materiais
e equipamentos necessarios a execugao do servico; ou

1 1.2.2 da data do acordo, convencao ou dissidio coletivo de trabalho ou equivalente. vigente a época da
apresentacao da proposta, quando a variacao dos custos for decorrente da mao-de-obra e estiver
vinculada as data-base destes instrumentos.

11.3. Nas repactuacoes subsequentes a primeira. a anualidade sera contada a partir da data do fato
gerador que deu ensejo a tiltima repactuacao.
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11.4. A repactuaqao para fazer face £1 elevaoao dos custos da contratagzao, respeitada a anualidade
supracitada. e que vier a ocorrer durante a vigéncia do contrato, é direito da CONTRATADA, e nao
podera alterar 0 equilibrio economico e financeiro dos contratos, conforms estabelece 0 art. 37, inciso
XXI da Constituioao da Repilblica Federativa do Brasil, sendo assegurado ao prestador receber
pagamento mantidas as condigoes efetivas da proposta.

11.5 A repactuaoéo podera ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessarias em respeito ao
principio da anualidade do reajuste dos preqos da contrataqao. podendo ser rea1izada em momemos
distintos para discutir a variagzao de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas,
tais como os custos decorrentes da mao de obra e 0s custos decorrentes dos insumos necessérios £1
execugao do servigo.

1 1.6. Quando a contratagao envolver mais de uma categoria profissional. com datas-base diferenciadas,
a repactuagfio devera ser dividida em tantas quanto forem os acordos, dissidios ou convenooes coletivas
das categorias envolvidas na contrataqao.

1 1.7 A repactuaoao para reajuste do contrato em razao de novo acordo. dissidio ou convengao coletiva
deve repassar integralmente 0 aumento de custos da mao de obra decorrente desses instrumemos.

11.8. As repactuaqoes serao precedidas de solicitagao da CONTRATADA, acompanhada de
demonstragfio analitica da alteraqao dos custos. por meio de apresentagao da planilha de custos e
formaoao de preqzos ou do novo acordo convengao ou dissidio coletivo que fundamenta a repactuagao,
conforme for a variaoao de custos objeto da repactuagtao.

1 1.9. E vedada a inclusao, por ocasiao da repactuagzao, de beneficios nao previstos na proposta inicial,
exceto quando se tomarem obrigatorios por forgza de instrumento legal. sentenga normativa. acordo
co1etivo ou convengao coletiva.

1 1.10 Quando da so1icitag:€1o da repactuaqao para fazerjus a variagzao de custos decorrente do mercado
como: uniformes e equipamentos, esta somente sera concedida mediante a comprovaoao pelo contratado
do aumento dos custos. considerando-se:

1 1.10.1 0s pregos praticados no mercado ou em outros contratos da Administragfio;

1 1.10.2 as particularidades do contrato em vigéncia;

1 1.10.3 a nova planilha com variaqao dos custos apresentada;

1 1.10.4 indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais dc referéncia, tarifas pilblicas ou
outros equivalentes; e

1 1.10.5 a disponibilidade orqzamentaria do orgao ou entidade CONTRATANTE

1 1 . 1 1 A decisfio sobre 0 pedido de repactuagao deve ser feita no prazo maximo de sessenta dias. contados
a partir da solicitaoiio e da cntrega dos comprovantes de variagao dos custos.
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1 1.12. As repactuaooes, como espécie de reajuste. serao formalizadas por meio dc apostilamento, e nao
podcrao alterar 0 equilibrio econémico e financeiro dos contratos, exceto quando coincidirem com a
prorrogagao contratual, em que deverao ser formalizadas por aditamento.

1 1.13 O prazo referido no item 11.1 1 ficara suspenso enquanto a CONTRATADA nao cumprir os atos
ou apresentar a documentagao solicitada pelo CONTRATANTE para a comprovaoao da variagfio dos
custos;

11.14 O orgao ou entidade CONTRATANTE podera realizar diligéncias para conferir a variaoao de
custos alegada pela CONTRATADA.

1 1.15. As repactuagoes a que a CONTRATADA fizer jus e nao forem solicitadas durante a vigéncia do
contrato, serao obj eto dc preclusao com a assinatura da prorrogaoao contratual ou com o encerramento
do contrato.

11.16. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuagzoes terao suas vigéncias iniciadas
observando-se o seguinte:

1 1.16.1 a partir da ocorréncia do fato gerador que deu causa a repactuagao;

1 1.16.2 em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prej uizo da comagem de periodicidade
para concessao das proximas repactuaqoes futuras; ou

1 1.16.3 em data anterior a ocorréncia do fato gerador, exclusivamente quando a repactuaoao envolver
revisao do custo de mao-de-obra em que 0 proprio fato gerador, na forma de acordo. convengao ou
sentenoa normativa, contemplar data de vigéncia retroativa, podendo esta ser conslderada para efeito de
compensaoao do pagamento devido. assim como para a contagem da anualidade em repactuagoes
futuras;

11.17. Os efeitos financeiros da repactuaoao deverao ocorrer exclusivamente para os itens que a
motivaram, e apenas em relagao 21 diferengza porventura existente.

11.18. As repactuagoes nao interferem no direito das partes de solicitar. a qualquer momento, a
manutengao do equilibrio economico dos contratos com base no disposto no art. 65 da Lei n° 8.666, de
1993.

1 1.19 A empresa CONTRATADA para a execuqao de remanescente de servigo tem direito a
repactuagzao nas mesmas condigoes e prazos a que fazia jus a empresa anteriormente contratada, devendo
os seus preqos serem corrigidos antes do inicio da contratagao, conforme determina o art. 24, inciso X1
da Lei n° 8.666, de 1993.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO no CONTRATO

12.1 A fiscalizaoao e o controle da execugzao dos servigzos contratados serao exercidos por servidor ou
Comissfio Executora designada por instrugao pelo DFTRANS, designado(a) para desempenhar esta
fungao, com poderes para praticar quaisquer atos que se destinem a preservar os direitos do
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CONTRATANTE. devendo o mesmo franquear a CONTRATADA livre acesso aos locais de execucao
dos trabalhos, bem como aos registros e informacoes sobre o contrato. Esse sen/idor anotara em registro
proprio todas as ocorréncias, determinando 0 que for necessario a regularizacao das taltas ou defeitos.

12.2. A fiscalizacfio de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive resultante de imperfeicoes técnicas, vicios ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e. na ocorréncia destes. nao implica corresponsabilidade do CONTRATANTE on de seus
agentes e prepostos.

12.3. Sem prejuizo de outras atribuicoes legais, poderé a fiscalizacao do CONTRATANTE;

12.3.1. Determinar as medidas necessarias e imprescindiveis a correta execuoao dos servicos. bem como
fixar prazo para as correcoes das falhas ou irregularidades constatadas;

12.3.2. Sustar quaisquer servicos que estejam sendo realizados em desacordo com o especificado pelo
fabricante do equipamento, ou ainda esteja em desacordo com as especificacoes do objeto ou com o
contrato assinado ou que possa atentar contra a seguranca de pessoas ou bens do CONTRATANTE.

12.4. Por se tratar de servico de prestacao continua. o faturamento sera realizado mensalmente por meio
de medicao dos servieos prestados. O executor do contrato registrara todas as ocorréncias e as
defieiéncias verificadas em relatorio, cuja copia sera encaminhada a CONTRATADA, objetivando
imediata correeao das irregularidades apontadas.

12.5. As decisoes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizaefio do contrato deverao
ser autorizadas pela autoridade competente do CONTRATANTE em tempo habil para a adocao das
medidas convenientes.

FISCALIZAQAO INICIAL

12.6. Nos termos da lnstruoao Normativa n° 02/2008, recepcionada no DF pelo Decreto Distrital n“
36.063/2014. a Comissao Executora deve elaborar planilha-resumo de todo o contrato administrativo,
contendo informacoes sobre todos os empregados terceirizados que prestam servicos com os seguintes
dados: nome completo, ntimero de inscricao no C PF. funcao exercida, salério, adicionais. gratificacoes.
beneficios recebidos, sua especificacao e quantidade (vale-transporte, auxilio-alimentacao), horario de
trabalho. férias. licencas. faltas, ocorréncias e horas extras trabalhadas.

12.6.1. A fiscalizacao das Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, sera feita por amostragem.
Todas as anotacoes contidas na CTPS dos empregados devem ser conferidas, a fim de que se possa
verificar se as informacoes nelas inseridas coincidem com as informacoes fomecidas pela empresa e
pelo empregado. Devem ser observadas, com especial atencao, a data de inicio do contrato de trabalho,
a funcao exercida. a remuneracao (corretamente discriminada em salario-base, adicionais e
gratificacoes), além de demais eventuais alteracoes dos contratos de trabalho.

FISCALIZAQAO POR AMOSTRAGEM
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12.7. A Comissao Executora devera solicitar. por amostragem, aos empregados. que verifiquem se as
contribuicoes previdenciarias e do FGTS estao ou nao sendo recolhidas em seus nomes, por meio de
eonsulta ao site do INSS e extratos da conta do FGTS.

12.8. A Comissao Executora podera solicitar a qualquer tempo o Extrato da conta do INSS e do FGTS
de qualquer empregado, copia da folha de pagamento analitica de qualquer més da prestacao dos
servicos, em que conste como tomador o orgao ou entidade contratante, copia(s) do(s) contracheque(s)
assinado(s) pelo(s) empregado(s) re1ativo(s) a qualquer més da prestacao dos servicos ou, ainda, quando
necessario. copia(s) de recibo(s) de deposito(s) bancario(s).

12.9. Todos os empregados deverao ter tido seus extratos avaliados ao final de um ano. sem que isso
signifique que a analise nao possa ser realizada mais de uma vez em um mesmo empregado.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

13.1. Acompanhar e fiscalizar a prestacao dos servicos contratados.

13.2. Permitir o livre acesso dos funcionarios da CONTRATADA. devidamente identificados, para
execucao dos servicos.

13.3. Notificar a CONTRATADA, por escrito. qualquer ocorréncia considerada irregular. bem como
qualquer defeito ou imperfeicfio observada na execucao dos servicos.

13.4. Efetuar 0 pagamento mensal a CONTRATADA devido pela execucao dos servicos. apos 0
"ateste" do Executor do Contrato. desde que cumpridas todas as formalidades e exigéncias contratuais.

13.5. Atestar a Nota Fiscal/Fatura.

13.6. Prestar as informacées e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos
empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos.

13.2. Exigir o imediato afastamento e substituicao de qualquer empregado ou preposto que nao cumpra
as normas do DFTRANS na execucao dos servicos, que produza complicacoes para a fiscalizacao,
que adote postura inconveniente ou incompativel com o exercicio das funcoes que lhe foram
atribuidas.

13.8. Designar um executor e respectivo substituto para acompanhar e fiscalizar o aj uste, assim como
para atestar a execucao do objeto.

13.9. Manter relatorio de falhas detectadas no cumprimento das clausulas contratuais pela
CONTRATADA. notificando-a. por escrito. para as medidas corretivas imediatas ou aplicando
penalidades, quando necessario.

13.1 1. Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovacao das condicoes de ltabilitaeao e
qualificaoao exigidas no edital de licitacao.

_ Transporte Urbano Do Distrito Federal - DFTRANS
SAIN - Setor de Areas lsoladas Norte — Terminal Fcrroviario de Brasilia — Sobreloja — Ala Sul

CEP' 70.631-900 - Brasilia/DF
Fone. (61) 3043-0409 Fax. 3043-0403 -5/.



n SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
ii DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DlSTRlTO FEDERAL
3;:_ 1 ;;;j; oERENc1A DE CONTRATOS E Llc|TAq:oEs

GOVIRNO as
BRASILIA

r

13.12. Observar 0 cumprimento dos requisitos de qualificacao profissional exigidos para os postos de
trabalho, solicitando a CONTRATADA as substituicoes que se verificarem necessarias.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

14.1. Executar diretamente os servicos contratados. nao sendo admitida a transferéncia de
rcsponsabilidades para terceiros ou subcontratacoes.

14.2. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos servicos contratados_ utilizando-se de empregados
treinados e devidamente habilitados.

14.3. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil. penal e administrativa, sobre todo e qualquer
assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razao da
execucao do obj eto, devendo orientar os empregados nesse sentido.

14.4. Acatar as orientacoes do Gestor/Fiscal do Contrato ou de seu substituto legal. sujeitando-se a
mais ampla e irrestrita fiscalizacao, prestando os esclarecimentos sollcitados e atendendo as
reclamacoes formuladas no prazo fixado.

14.5. Prestar esclarecimentos ao DFTRANS sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvarn.
bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em funcao da prestacao dos servicos
contratados.

14.6. Manter, durante a vigéncia do contrato, as condicoes de habilitacao para contratar com a
Administracao Ptlblica, apresentando os comprovantes de regularidade fiscal, social e trabalhista.

14.7. Nos termos da Lei Distrital n° 4.799/2012. a CONTRATADA fica obrigada a fornecer plano de
satide aos prestadores de servico empregados na presente contratacao.

14.8. Na selecao e contratacao de empregados para a prestacao dos servicos em questao, fica a
CONTRATADA obrigada a observar as disposicoes contidas nas Leis Distritais n.°: 4.794/2012 e
4.766/2012.

14.9. Recrutar e selecionar 0 (s) empregado (s) necessario (s) a realizacéio dos servicos, de acordo com
a qualificacao minima prevista no subitem 4.5 do Termo de Referéncia.

14.10. Fomecer os unifomies especificados na Clausula Nona, aos seus funcionarios. nas quantidades e
periodicidade previstas na CCT.

14.1 1. Designar um preposto que sera responsavel pela solucao de qualquer ocorréncia relacionada ao
fiel cumprimento do contrato, bem como pela supervisao, orientacao e acompanhamento dos trabalhos,
devendo se reportar ao Executor do Contrato, como representante da CONTRATADA, de acordo com
o art. 68 da Lei n° 8.666/93.
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14.12. Promover treinamento e reciclagem do (s) empregado(s) que presta(m) servicos para 0
DFTRANS, de acordo com as necessidades do servico e sempre que o Executor do Contrato entender
conveniente a adequada execucao dos servicos contratados.

14.13. Arcar inteiramente com os custos de treinamento e reciclagem dos profissionais empregados nos
servicos sem repassa-los a esses.

14.14. Responsabilizar-se pelo transporte do seu pessoal até o local de trabalho, por meios proprios ou
mediame vale transporte. inclusive em casos de paralisacao dos transportes coletivos, bem como nas
situacoes onde se faca necessaria a execucao dos servicos em regime extraordinario.

14.15. Substituir o funcionario em caso de falta ao servico, no prazo maximo de 90 (noventa) minutos,
independents de solicitacao do Executor do Contrato.

14.16. Nos afastamentos legals, compulsorios. como férias, a CONTRATADA devera dar ciéncia ao
seu funcionario com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedéncia ao periodo regulamentar.

14.15. Comunicar ao Executor do Contrato, com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedéncia, os
afastamentos de seus funcionarios decorrentes de férias, por funcionario e ocorréncia.

14.18. Substituir, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da entrega de notificacao por
escrito, a pedido do Executor do Contrato. funcionarios que porventura nao correspondarn a contento as
atribuicoes afetas a eles ou. cujas atitudes sejam consideradas inconvenientes a boa ordem.

14.19. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias ao atendimento dos seus
empregados acidentados ou acometidos de mal siilbito.

14.20. Pagar os salarios de seus empregados, até o 5° (quinto) dia iitil do més subsequente a prestacao
de servicos, bem como recolher. no prazo legal. os encargos sociais devidos. Caso a CONTRATADA,
atrase o pagamento do respectivo salario ficara sujeita as multas previstas nas respectivas Convencfies
Coletivas das Categorias, sujeitando-se também as sancoes previstas neste instrumento.

14.21. Encaminhar ao DFTRANS. mensalmente, os comprovantes dc quitacao dos encargos fiscais,
previdenciarios e demais obrigacoes previstas na legislacao social e trabalhista em vigor, relacionados
ao(s) profissional(is) que executa(m) os servicos. No caso de vale-transporte e alimentacao, os
comprovantes deverao discriminar o valor. a quantidade e o funcionario beneficiado.

14.22. Arcar, em relacao aos seus funcionérios no que se refere ao obj eto da contratacao, com todas as
despesas relativas a: salarios, encargos sociais, obrigacoes trabalhistas, seguros de acidentes, taxas.
impostos e contribuicoes, indenizacoes, auxilios alimentacao e transporte e demais beneficios previstos
em legislacao especifica.

14.23. Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacoes estabelecidas na legislacao
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie. forem vitima (s) o(s) seu(s)
ernpregad0(s) durante a execucao do contrato. ainda que acontecido nas dependéncias do DFTRANS.
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14.24. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal.
relacionada a execucao deste contrato, originariamente ou vinculada por prevencao, conexao ou
continéncia.

14.25. Reparar e/ou ressarcir o DFTRANS por qualquer dano ou estrago causado por seus funcionarios
em materiais/equipamentos/maquinas de propriedade da Autarquia e/ou de terceiros instalados e/ou
utilizados nas dependéncias da Autarquia.

14.26. Encaminhar a unidade fiscalizadora todos os documentos solicitados referente aos servicos
prestados.

14.28. Fornecer. no inicio do aj uste, a cada prorrogacao e a cada alteracao, arquivo, em meio magnético,
contendo matricula. nome, CPF e lotacao de todos os empregados diretamente relacionados ao contrato
e daqueles que fazem parte de Quadro Suplementar destinado a cobertura de mao de obra ausente. nos
termos da Decisao TCDF n° 544/2010.

14.30. Comunicar ao DFTRANS, imediatamente, quaisquer anormalidades, erros e irregularidades que
possam comprometer a execucao dos servicos e o bom andamento das atividades.

14.31. N50 modificar a forma da prestacao dos servicos e suas respectivas especificacoes sem
autorizacao expressa do Executor do Contrato.

14.32. Levar em conta todas as recau oes e zelar ermanentemente ara ue as suas o era fies naoP q Q
provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente. todo o onus para
reparacao de eventuais danos causados.

14.33. Fiscalizar regularmente os funcionarios e verificar as condicoes em que o servico esta sendo
prestado.

14.34. Comparecer, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, ao local designado, por meio do (st)
preposto (s) para exame e esclarecimentos de quaisquer ocorréncias, salvo em situacfies emergenciais
de pronto atendimento.

14.35. Remunerar 0 profissional alocado em posto de trabalho para cobertura dc outro profissional com
salario devido igual ao do profissional substituido, recolhendo os encargos correspondentes e previstos
contratualmente.

14.36. Estar a disposicao dos profissionais alocados nos postos de trabalho, sempre que necessario,
visando resolver os problemas relativos ao trabalho.

14.37. Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade dos proflssionais. A
CONTRATADA podera instalar ponto eletronico para supervisionar a frequéncia de seus profissionais
nos seus postos de trabalho.

14.38. Manter seus funcionarios sob vinculo empregaticio exclusivo da empresa, responsabilizando-se

por todos os onus decorrentes da execucao dos servicos.
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14.39. Observar 0 horario de trabalho estabelecido pelo DFTRANS, em conformidade com as leis
trabalhistas e, manter disponiveis os servicos diariamente (segunda-feira a sexta-feira).

14.40. Comunicar ao DFTRANS, por escrito. no prazo de 10 (dez) dias uteis, quaisquer alteracoes
havidas no contrato social. durante 0 prazo de vigéncia do contrato. bem como apresentar os documentos
comprobatorios da nova situacao.

14.41 . Viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do inicio da prestacao dos servicos, a emissao
do Cartao Cidadao expedido pela Caixa Econémica Federal para todos os seus empregados.

14.42. Viabilizar. no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do inicio da prestacao dos servicos, 0 acesso
dc seus empregados. via internet. por meio de senha propria. aos sistemas da Previdéncia Social e da
Receita do Brasil. com 0 objetivo de verificar se as suas contribuicoes previdenciarias foram recolhidas.

14.43. Oferecer todos os meios necessarios aos seus empregados para obtencao de extrato de
recolhimento do FGTS e do INSS sempre que solicitado pelo executor do Contrato.

14.44. Fica a CONTRATADA obrigada, no momento da assinatura do contrato, a autorizar a
CONTRATANTE a reter. a qualquer tempo, a garantia na forma prevista no instrumento de ajuste.

14.45. Fica a CONTRATADA obrigada, no momento da assinatura do contrato, a autorizar a
CONTRATANTE a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salarios e demais verbas
trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuicoes previdenciarias e do FGTS,
quando estes nao forem adiinplidos.

14.46. As normas constantes destas especificacoes nao desobrigam a CONTRATA DA do cumprimento
de outras disposicoes legais. federais. estaduais e municipais pertinentes. bem como outras normas
previstas em acordo, convencao ou dissidio coletivo de trabalho. sendo de sua inteira responsabilidade
os processos, ac6es ou reclamacoes, movidas por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de
negligéncia, impericia ou imprudéncia no desenvolvimento dos servicos.

14.47 A CONTRATADA devera manter preposto aceito pelo DFTRANS, durante o periodo de vigéncia
do contrato, para representa-la administrativamente, sempre que for necessario, além de coordenar e
fiscalizar as atividades da equipe, o qual devera ser indicado mediante declaracao em que devera constar
o nome completo. n° CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados a sua qualificacao
profi ssional.

14.48 O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pela Administracao, devera apresentar-se a
unidade fiscalizadora. apos a assinatura do contrato, para firmar,juntamente com o servidor designado
para esse fim. o Termo de Abertura do Livro dc Ocorréncias, destinado ao assentainento das principais
ocorréncias durante a execucao do contrato. bem como para tratar dos demais assuntos pertinentes £1
implantacao de postos e execucao do contrato relativo a sua competéncia.

14.49 O preposto devera estar apto a esclarecer as questoes relacionadas as faturas dos servicos
prestados. A empresa orientara 0 seu preposto quanto a necessidade de acatar as orientacfiies da

/
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Administracao, inclusive quanto ao cumprimento das Normas lnternas e de Seguranca e Medicina do
Trabalho.

14.51. Quando nao for possivel a realizacao dos pagamentos pela propria administracao. esses valores
retidos cautelarmente serao depositadosjunto a Justica do Trabalho. com o objetivo de serem utilizados
exclusivainente no pagamento de salarios e das demais verbas trabalhistas. bem como das contribuicfies
sociais e FGTS.

14.52. E expressamente proibido o uso de mao de obra infantil na prestacao dos servicos objeto deste
contrato. nos termos da Lei Distrital n° 5.061 de O8 de marco de 2013.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA ALTERACAO CONTRATUAL

15. 1. Toda e qualquer alteracao devera ser processada mediante a celebracao de Termo Aditivo. com
ainparo no art. 65 da Lei n° 8.666/93, vedada a modificacao do objeto.

15.2 A alteracao de valor contratual. decorrente do reajuste de preco, compensacao ou penalizacéio
financeira. prevista no Contrato, bem como o empenho de dotacoes orcamentarias, suplementares. até 0
limite do respectivo valor, dispensa a celebracao de aditamerito.

15.3 O contrato podera ser aditivado em até 25%, conforme Art. 65. §1° da Lei n° 8.666, de 1993.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

16.1 Aquele que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar o contrato, deixar
de entregar documentacao exigida para o certame ou apresentar documentacao falsa, ensej ar o
retardamento da execucao de seu objeto. nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucao do
contrato. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal. ficara impedido de licitar e coritratar
com o Distrito Federal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e
das demais cominacoes legais.

16.2. A CONTRATANTE podera, ainda. utilizar-se da sancao de adverténcia, prevista no art. 87, 1. da
Lei n.° 8.666/1993, aplicada ao pregao subsidiariamente.

16.3. As sancoes de adverténcia e de impedimento de licitar e contratar com o Distrito Federal poderao
ser aplicadas a CONTRATADA. juntamente com a multa adininistrativa.

16.4. Em caso de descumprimento dos prazos estabelecidos no Termo de Referéncia, podera ser aplicada
a CONTRATADA multa moratoria de valor equivalente a 0.2% por dia de atraso sobre o custo mensal
do contrato, nao ultrapassando o limite dc 10% (dez por cento) sobre este valor, ressalvadas as hipoteses
previstas no item 16.7

16.5. As multas previstas neste item serao calculadas considerando-se os dias consecutivos a partir do
dia iitil imediatamente subsequente ao do vencimento.
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16.6. Pela inexecuofio parcial ou total do ajuste. 0 CONTRATANTE poderé, garantida a prévia defesa,
aplicar £1 CONTRATA DA multa administrativa de 15% (quinze por cento) sobre 0 valor inadimplido
do contrato, ressalvadas as hipoteses previstas no item 16.7.

16.6.1. Seré configurada a inexecuofio total do objeto quando houver:

16.6.1.1 - atraso injustificado por mais de 5 (cinco) dias corridos. apos 0 término do prazo flxado para
inicio da prestaofio dos servioos;

16.6.1.2 - a. interrupqfio da prestaofio dos servioos inj ustificadamente por prazo superior a 5 (cinco) dias
corridos.

16.7. Sobre 0 valor mensal do contrato poderé incidir multa moratoria :21 CONTRATADA por
descumprimento das suas obrigaooes, Q01“ ocorréncia, sendo comunicada oficialmente e garantida a
am pla defesa e contraditorio.

16.7.1 O somatorio das multas relativas a este item niio ultrapassaré 10% (dez por cento) do custo mensal
do contrato.

16.7.2. Especificamente para efeito de aplicaefio da multa prevista, as infraooes sfio atribuidos graus,
conforme a tabela a seguir:

1 ITEM i if INFRACKO
GRAU 1 — 0,2% (D015 DECIMOS POR CENTO)

Deixar de manter seus funcionérios nas dependéncias do DFTRANS devidamente
01 uni formizados e portando craché de identificaofio, por funcionério idemificado sem as

caracteristicas citadas;
Deixar de comunicar ao Executor do Contrato, com pelo menos 30 (trinta) dias de

02 antecedéncia, os afastamentos de seus funcionzirios decorrentes de férias. por funcionélrio e
ocorréncia:
Deixar de encaminhar ao DFTRANS, mensalmente. os comprovantes de quitaofio dos
encargos fiscais, previdenciérios e demais obrigaqoes previstas na legislaefio social e

03 trabalhista em vigor, relacionados ao(s) profissional(is) que executa(m) os servioos. No caso
de vale-transporte e alimentaoéo, os comprovantes deverfio discriminar o valor, a quantidade e
o funcionério beneficiado.

GRAU 2 - 0,4%_(QUATRO DECIMOS POR CENTO) A
Deixar de substituir o funcionério em caso de falta ao servigo. no prazo méximo de 90
(noventa) minutos, independente de solicitaeio do Executor do Contrato, por ocorréncia;

05 Deixar de fomecer uniformes completos, por funcioné rio a cada periodo de entrega de
uniforme; _

‘ omu 3 - o,s%(o1r0 DECIMOS. POR crzuro) 6 6 1

04

Deixar de substituir, no prazo méximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da entrega de
notiflcaeio por escrito. a pedido do Executor do Contrato. funcionérios que porventura nfio
correspondarn a contento és atribuiooes afetas a eles ou cujas atitudes sejam consideradas
inconvenientes in boa ordem. por ocorréncia;
Deixar dc tomar as medidas necessérias, por meio de seus encan-egados, para socorrer
funciomirios acidentados ou co_m mal subito, por ocorréncia;

emu 4 - 1,13% (UM VTRGULA stars oécnvios POR CENTO) W
Deixar de reparar e/ou ressarcir o DFTRANS por qualquer dano ou estrago causado por seus

08 fimcionérios em materiais/equipamentos/méquinas de propriedade do DFTRANS efou dc

06

O7

terceiros instalados e/ou utilizados nas dependéncias da Autarquia. por ocorréncia;
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N50 cumprir com a data e/ou quantitativo/montame, estabelecidos para o pagamento dos
salarios, a emrega do vale transporte e/ou deposito do auxilio alimentagao, por més de
medigao dos servieos.

cLAusuLA DECIMA SETIMA - Dos DEBITOS PARA COM A FAZENDA PUBLICA
17.1 . Os débitos da CONTRATADA para com 0 Distrito Federal, decorrentes ou nao deste ajuste, serfio
inscritos em Divida Ativa e cobrados mediame execuoao na forma da legislaeao pertinente, podendo,
quando for o caso, ensejar a rescisao unilateral deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA REscisAo

18.1 Além de outras hipoteses expressamente previstas no art. 78 da Lei n° 8.666/93, garantida a prévia
defesa, constituem motivos para a rescisao do Contrato:

18.1.1 nao cumprimento ou cumprimento irregular das clausulas contratuais. principalmente quanto as
especiflcaooes do objeto:

18.1.2 o atraso injustificado no inicio do servieo sem justa causa e prévia comunicaoao ao
CONTRATANTE;

18.1.3 o desatendimento das deterininaooes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execugzfio, assim como as de seus superiores;

18.1.4 0 cometimento reiterado de faltas na sua execueao, comprovadas por meio de registro proprio
efetuado pelo representante do CONTRATANTE. especialmente designado para acompanhar 0
Contrato;

18.1.5 a decretagao de faléncia;

18.1.6 a dissolueao da sociedade;

18.1.7 a ocorréncia de caso fortuilo ou de forea maior, regularmente comprovado e impeditivo da
execueao do objeto deste Contrato. sem prejuizo do disposto no §2° do art. 79 da Lei n° 8.666/93;

18.1.8 razoes de interesse piliblico. de alta relevancia e amplo c0nhecimento,justificadas e determinadas
pela maxima autoridade da Autarquia. e exaradas no processo administrativo a que se refere este
Contrato. sem prej uizo do disposto no § 2° do art. 79 da Lei n° 8.666/93;

18.1.9 subcontrataeao. cessao ou transferéncia parcial ou total do objeto do contrato, e

18.1 .10 uso ou emprego da mao-de-obra infantil, sem prejuizo cla aplicaeao de multa e das sanooes legals
cabiveis.

cLAusULA DECIMA NONA - DOS DIREITOS DA ADM1N1srRA¢Ao EM CASO DE
RESCISAO

19.1 . Nos casos de rescisao previstos neste contrato, a Administraeao adoiara as seguintes providéncias:

i
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19.1.1 assuncao imediata do objeto do contrato. no estado e local que se encontrar;

19.1.2 exec-ucao dos valores das multas e indenizacoes a ela devidos; e

19.1 .3 retencao dos créditos decorrentes do contrato. até o limite dos prej uizos causados a Administragao
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato. nos termos dos arts. 70 e 80 da Lei no
8.666/1993.

19.2. Ocorrendo a rescisao ensejada pela inexecucao total ou parcial do contrato, conforrne art. 77 da
Lei 8.666/' 1993 a Administracao Publica podera investir-se na posse de bens. alienar coisas, promover
contratacoes para conclusao ou aperfeicoamento de obras e servicos.

CLAUSULA VIGESIMA - Dos DISPOSITIVOS ANTI-CORRUPCI-'\O

20.1. As partes devem observar e fazer observar — sob pena de rescisao contratual e imposicao de
penalidade de multa -. por seus fornecedores e subcontratados. se admitida subcontratacao, o mais alto
padrao de ética durante todo 0 processo de licitacao, de contratacao e de execueao do obj eto contratual.
Para os propositos desta clausula. definem-se as seguintes praticas:

a) “pratica corrupta“: oferecer, dar. receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com
o obj etivo de influenciar a acao de sen/idor piiblico no processo de licitacao ou na execucao cle contrato;

b) “pratica fraudulenta“: a falsificacao ou omissao dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo
de licitacao ou de execucao de contrato;

c) “pratica conc1usiva“: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou
sem o conhecimento de representantes ou prepostos do orgao licitador. visando estabelecer precos em
niveis artificiais e nao competitivos;

d) “pratica coercitiva”: causar dano ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participacao em um processo licitatorio ou afetar a execucfio do
contrato.

e) “pratica obstrutiva“: (i) destruir, falsificar. alterar ou ocultar provas em inspecoes ou fazer declaracoes
falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral; (ii) atos cuja intencao seja impedir
materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecao.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA —- DOS CASOS OMISSOS

21.1. Os casos omissos serao analisados pelos representantes legais das partes, com o intuito de
solucionar o impasse. sem que haja prejuizo para nenhuma delas. tendo por base 0 que dispoem a Lei n°
8.666/93, e demais legislacoes vigentes aplicaveis a espécie.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA VINCULACAO

i i j I '
. _._... r_
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22.1 O teor do Edital e seus anexos. na modalidade de Pregao Eletrénico n° 01/2018. e a proposta da
CON TRATA DA sao partes integrantes deste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA PUBucA<;Ao E Do REGISTRO

23.1 A eficacia do Contrato fica condicionada a publicacao resumida do instrumento pela
Administracao na lmprensa Oficial, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO CUMPRIMENTO AO DECRETO DISTRITAL N“
34.031/2012

24.1. Havendo irregularidades neste instrumento. entre em contato com a Ouvidoria de Combate a
Corrupcao. pelo telefone 0800-6449060. (Parecer n° 330/2014-PROCAD/PGDF).

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — DO FORO

25.1. As partes contratantes elegem 0 foro de Brasilia, em privilégio a qualquer outro, para dirimir as
questoes oriundas deste CONTRATO.

25.2 E assim. por estarem justas e contratadas. firmam 0 presente em O2 (duas) vias, de um so teor e
efeito_ perante as testemunhas abaixo assinadas. que desde ja, consideram abonadas em juizo ou fora
dele, obrigando-se por si e seus sucessores a fazé-lo cumprir nos termos e condicoes estipulados.

Brasilia, 16 de abril de 2018.

CONTRATANTE;

4-’.__________

_ '_

MAR STAD DE ANDRADE
Diretor-Geral
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